
 پرویز کردوانی 
در خانه ابدی آرام گرفت

پیکر پرویز کردوانی، چهره ماندگار و بنیانگذار و رییس مرکز تحقیقات مناطق کویری و 
بیابانی ایران در روز جمعه در قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( تهران تشییع و به خاک 
سپرده شد.در مراسم تشییع و خاکسپاری او که روز چهارشنبه در 90 سالگی درگذشت، 
فریده گلبو، همسر مرحوم کردوانی گفت: اگر تمام صحبت هایی او از ۴0 تا ۵0 سال 
پیش درباره محیط زیست و مناطق کویری کشور اجرا می شد شاید االن وضعیت 

بهتری در محیط زیست داشتیم.

  اعضای جدید شورای شهر تهران 
به زباله گردی کودکان چه نگاهی دارند؟

  رویکرد انتظامی به جای 
سیاست گذاری  اجتماعی

کودکان زباله گرد هنوز در کوچه و پس کوچه های تهران 
پرسه می زنند. با اینکه چندی پیش پیروز حناچی، شهردار 
سابق تهران در گفت وگو با روزنامه »پیام ما« ادعا کرد که 
بخشنامه منع زباله گردی کودکان را که همزمان با اوایل 
کرونا صادر کرده بود، موفق بوده و تعداد کودکان زباله گرد 

کاهش پیدا کرده است.

بررسی جزئیات گزارش اخیر اقلیمی 
سازمان ملل نشان می دهد

مرگ تدریجی 
خشکی های کنار دریا

یک میلیار د کود ک 
در معر ض خطر   

بحر ان  اقلیمی
 920 میلیون کودک به شدت در معرض کمبود آب و یک میلیارد کودک

 به شدت در معرض سطوح بسیار باالی آلودگی هوا قرار دارند

یونیسف هشدار داد

شماری از صاحبنظران حوزه آب درباره برنامه های 
علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو و 
وضعیت حکمرانی آب در کشور اظهار نظر کردند 

گزارش سخنرانی رئیس جمهور در دفاع از کابینه پیشنهادی

بلندپروازیبلندپروازی
بدون واقع بینیبدون واقع بینی
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اقلیم

مخالفان فعالیت قرق منصورآباد، شاخ حیوانات را به یکی از تابلوهای 
 ورودی این منطقه آویزان کردند

 شاخ و شانه کشیدن
 برای قرق مردمی

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان: افرادی برای مخالفت 
با فعالیت این قرق و ایجاد مشکل، آبشخورهای حیات وحش را آتش زدند
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4ادامه در صفحۀ

| مهدی زارع |

 کاهش آب های زیرزمینی
و هشداری برای امنیت غذایی

ایران  کل مساحت مجهز به سامانه آبیاری در 
 8.8۵ حدود   ، 1389 تا   138۴ سالهای  طی 
میلیون  هکتار بوده  که 62 درصد آن با آبهای 
سطح  است. کل  شده  می  آبیاری  زیرزمینی 
داده  اختصاص  مساحت  همچنین  و  آبیاری 
شده برای آبیاری محصوالت استراتژیک ایران 
 1389-138۴ دوره  در  جو(  و  گندم  )یعنی 
افزایش  درصد    16 و  درصد    12 ترتیب  به 
این  کشت  برای  آبیاری  مناطق  است.  یافته 
آبی  سال  از  پس  استراتژیک  محصول  دو 
با  اما  یافت  کاهش    1390-1389 خشک 
آبی  سال  از  برداشت ها،   کل  کاهش  وجود 
قرار  افزایش   مسیر  در  مجددا    1391-1390
برداشت های  است که  دلیل  بدان  این  گرفت. 
افزایش  چاه ها  تعداد  افزایش  دلیل  به  عادی 
منابع آب  بر  بیشتر  ایجاد فشار  باعث  و  یافته 

است. شده  زیرزمینی 

آگهي مناقصه عمومي 
شماره1400/31/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " خرید، نصب و راه اندازی فیبر نوری و سیستم نظارت 
تصویری بهمراه نصب دکل و تجهیزات ارتباطی و سیستم برق خورشیدی " دهکده گردشگری خود را واقع در 
کیلومتر 20 جاده سیرجان-شیراز، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه 
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات 
ساعت 9 الی 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/6/14 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/6/7 مقرر شده است 
و الزامی می باشد. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار می باشد.
کمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

 آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي

***نكته مهم تمامی مناقصه گران / شركت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و كلیه پاكات الف و ب و ج خود را درسامانه بارگذاری 
نموده و الزم بذكر است در صورت عدم ورود به سامانه جهت بارگذاری اسناد ، دریافت پاكت فیزیكی آنها امكان پذیر نمی باشد .

با ارزیابي کیفي شناسه آگهي 1174912

نوبت دوم

شماره فراخوان:  2000092868000027
نام دستگاه مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

موضوع تجدید مناقصه: 
تهیه مصالح ، اصالح كانال ، ساپورت گذاری ، اصالح لوله كشی و رنگ آمیزی خطوط 

لوله درون كانال اسكله جزیره كیش 
تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:

بــــــرای  انتـــشارآگهـــی نوبت دوم در روزنامه كلیه مناقصه گران  از  پس 
دریافت كامل اسناد مناقصه و بارگذاری پاكت ها ی الف و ب و ج  به سایت     

http://setadiran.ir مراجعه نمایند.     
شماره های تماس: 76 و 076-33۵1327۵

1-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع كار: ضمانت نامه به مبلغ  000,000 ,۵06 ) پانصد 
و شش میلیون ( ریال طبق " آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی " به شماره 
122۴02/ت/۵06۵9 مورخ 9۴/09/22 به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران منطقه هرمزگان .
2-مبلغ برآورد10,118,7۵2,173 ریال .

3-مدت اجرای كار 120 روز )۴ ماه( می باشد .
۴-دارای حداقل سابقه كاری مرتبط .

۵-دارابودن گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی وگواهینامه تعیین صالحیت كار از اداره كل 
تعاون وكارورفاه اجتماعی استان هرمزگان .)تصویر گواهینامه ها درهردو پاكت ب و 

پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود(.
6-ارائه آگهی مربوط به  شخص یا اشخاصی كه طبق آخرین تغییرات درروزنامه 

رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت می باشد  .)تصویر آخرین تغییرات 
اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود(.

7-تصویر اساسنامه شركت)مناقصه گر( در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده 
شود.

8-ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاكت ب و 
پاكت ارزیابی كیفی. 

9-احراز امتیاز حداقل60  براساس معیارهای توانمندیهای بهداشتی وزیست محیطی 
)HSE( الزامی می باشد. و ارزیابی كیفی در این مناقصه ساده بوده و داشتن دو 

قراردادمشابه در حد معامالت كالن با ارائه مستندات كافی می باشد .
لغایت  تاریخ 1400/05/23  از  مدت 10روز  به  آگهی  انتشار  از  پس  اسناد  10-توزیع 
1400/06/04 ، مهلت تحویل پاكت ها به دبیرخانه كمیسیون مناقصات )الف،ب،ج 
وارزیابی كیفی(تا ساعت 14 مورخ 1400/06/16 ، بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی 
مورخ 1400/06/17می باشدو تاریخ بازگشایی پاکتهای) الف ، ب و ج( متعاقبًا اعالم 
خواهد شد. )هریك از پاكت های تضامین ، ارزیابی  یك لفاف سربسته در مهلت 
و محل تعیین شده همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شركت تحویل گردد.( 

مناقصه با هر تعداد پاكت واصله برگزار می گردد.
11-تذكرمهم: پس از طی مراحل قانونی ، پاكات الف ، ب وج مناقصه گرانی مفتوح 

خواهد شد كه حداقل امتیاز الزم در ارزیابی HSEرا كسب كرده باشند. 
12-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش  و  همچنین پیشنهاداتی كه 
پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارقام به ریال و 

حروف/  عدد درج و فاقد خط خوردگی / الك گرفتگی ... باشد .

نوبت اول : 1400/05/23
 نوبت دوم: 1400/05/31
شناسه آگهي  : 1174912

میم الف: -1

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری اختیار آباد بر اساس درخواست شماره 22٫2002 مورخ 1400/05/17  واحد فنی خود در نظر دارد نسبت به 

اجرای زیرسازی و آسفالت قسمتی از معابر شهر اختیار آباد به متراژ تقریبی 30٫000 متر مربع )سی هزار متر مربع( از محل 
اعتبارات استانی )نقدی یا اسناد خزانه( ذیحسابی و اعتبارات منابع داخلی خود در سال جاری )1400( با بهره گیری از سامانه 

تدارکات دولت )سامانه ستاد( از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت، حسن سابقه و رتبه بندی دعوت به عمل می آید از تاریخ 
نشر نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط و جزئیات مناقصه به واحد امور 

مالی )امور قراردادها( شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری اختیار آباد شناسه آگهی : 117۵۵3۵م الف 100۵

نوبت دوم
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از  قد  تمام  دفاع  با  رئیس جمهوری 
علنی  جلسه  در  پیشنهادی،  کابینه 
به  مردمی  تحول  سند  گفت:  مجلس 
برنامه های  بر  حاکم  چارچوب  عنوان 
سیزدهم  دولت  پیشنهادی  وزیران 
پنج گانه  بنیادی  محورهای  از  برگرفته 
است؛ نخست،  بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی، دوم تعالی فرهنگ اسالمی و 
چهارم  مقاومتی،  اقتصاد  سوم  ایرانی، 
به  جامعه  معیشت  بهبود  و  تامین 
توسعه  پنجم  و  درآمد  کم  اقشار  ویژه 
روابط بین المللی براساس منافع ملی 
است  اسالم  جهان  در  بخشی  الهام  و 
و  عدالت  برنامه ها  از  هریک  در  که 
پیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته 
داخلی  تولید  رونق  آنها  برآیند  و  است 
او  بود.  خواهد  اسالمی  ایران  تعالی  و 
فرایند  کامل  زنجیره  عالوه  به  افزود: 
توصیف  شامل  حوزه  هر  در  تحولی 
موجود،  وضع  از  واقع بینانه  تحلیل  و 
تصویرپردازی از آینده مطلوب و تاکید 
معطوف  راهکارهای  و  راهبردها  ارائه  بر 
برنامه ریزی  چالش ها،  وقوع  علل  به 
ساختاری  ظرفیت های  چارچوب  در 
یاری  رویکرد  با  دولت  مالی  انسانی 
مدنظر  حاکمیتی  نهادهای  و  قوا  دیگر 

است. گرفته  قرار 
کاهش  داد:  ادامه  رئیس جمهوری   
افزایش  و  تصدی گرایانه  نقش های 
تسهیل گری  و  میدان سازی  نقش 
بسیج  و  آمدن  صحنه  به  برای  دولت 
ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه 
پیشتاز  همواره  که  نخبگان  و  جوانان 
از  هستند،  تحول خواهی  پیشران  و 
برنامه  در  تاکید  مورد  حوزه های  دیگر 
تهیه  به گونه ای  برنامه ها  همه  و  است 
تحقق  تضمین کننده  که  شده  تنظیم  و 
دو محور اصلی و مهمی یعنی عدالت و 
بیان  رئیسی  باشد.  کشور  در  پیشرفت 
و  عدالت  محور  دو  در  تحول  برای  کرد: 
برنامه  با مشارکت همگانی  یا  پیشرفت 
را  زیر  تحول آفرین  چرخش های  دولت 
یادآور  رئیس جمهوری  می کند.  دنبال 
و  دموکراسی کندکننده  از  چرخش  شد: 
جلب  کارهای  و  ساز  نفع  به  فسادخیز 
از  رویکرد  تغییر  عمومی،  مشارکت 
به  فساد  با  مقابله ای  صرفا  اقدامات 
چرخش  فساد،  از  پیشگیرانه  اقدامات 
برنامه ریزی های  در  تفکیکی  رویکرد  از 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به رویکرد 
تلفیق سیاست های فرهنگی اقتصادی و 
اجتماعی است از جمله برنامه ها است.
بخش  در  رئیسی  ایرنا،  گزارش  به 
تغییر  گفت:  سخنانش  از  دیگری 
حمایتی،  رویکرد  به  مداخله ای  رویکرد 
سرمایه،  بازارهای  در  نظارتی  هدایتی، 
مقررات  پی درپی  تغییر  از  ممانعت 
تولید  تقویت  و  ثبات  ایجاد  جهت 
در  دولت  نقش  افزایش  تجارت،  و 
فضای  در  تسهیل گری  و  تنظیم گری 
اقتصاد  رویکرد  تغییر  کارها  و  کسب 
بیش  توجه  و  منابع  بر  متمرکز  سنتی 
از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی 
بر فناوری های نرم و نوین از جمله این 
تغییر  رئیس جمهوری  است.  برنامه ها 
خام  مواد  بر  مبتنی  صادرات  از  رویکرد 
و  صنعتی  محصوالت  تولید  به  اولیه  و 
از  بازارمحور، تغییر رویکرد  با تکنولوژی 

نفتی  درآمدهای  براساس  کشور  اداره 
منابع  تامین  در  تورم زا  روش های  و 
خلق  بهره وری،  افزایش  به  دولت  مالی 
تغییر  پایدار،  درآمدهای  و  ملی  ثروت 
مبتنی  و  سنتی  بودجه ریزی  از  رویکرد 
مبنای  بر  بودجه ریزی  به  چانه زنی  بر 
جمله  از  هوشمند  و  عملیاتی  عملکرد 

کرد.  عنوان  برنامه ها  این 
در  را  خود  نخست  اولویت  رئیسی 
وضعیت  ارتقای  و  کرونا  مهار  دولت، 
و گفت:  عنوان کرد  کشور  در  بهداشتی 
و  عمومی  واکسیناسیون  در  تعجیل 
ارتقای  و  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
دولت  که  است  اولویتی  درمان  سطح 
رئیس  می کند.  دنبال  کرونا  بحث  در 
دوم  اولویت  داد:  ادامه  دولت سیزدهم 
بهبود  اقتصادی،  ثبات  اقتصاد،  مسئله 
معیشت  تقویت  و  کالن  شاخص های 
و  معیشتی  مشکالت  رفع  و  مردم 
تقویت فضای کسب و کار است. رئیسی 
نتیجه گره  اینکه وضعیت فعلی  بیان  با 
است،  دیگران  خواست  به  اقتصاد  زدن 
هم  شما  گفت:  نمایندگان  به  خطاب 
هستید.  مطلع  وضعیت  این  از  خوب 
درصد   ۴۴ باالی  تورم  مشکالت  حل 
اعالمی مرکز آمار یا بیش از ۵۵ درصد 
پول  ارزش  شدید  افت  مرکزی،  بانک 
ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش 
قدرت شدید مردم و خانوارها و سختی 
نقدینگی،  باالی  رشد  مردم،  معیشت 
از  مسائلی  و  دولت  بدهی  باالی  حجم 
این دست امکان پذیر است اما نیاز به 
نیروی  نیازمند  همچنین  و  دارد  برنامه 
در جای جای کشور  است که  کارآمدی 

باشد. تحول آفرین  بتواند 
 او شرط سوم انجام این کار را پیگیری 
تحقق  و  لحظه  آخرین  تا  نظارت  و 
کشور  در  تحول  برنامه های  اجرای 
سه  این  اگر  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان 
فائق  مشکالت  بر  حتمًا  باشد  شرط 
خواهیم آمده و دولت با کمک مجلس 

داد. خواهد  انجام  را  کار  این 
هماهنگی  درباره  رئیس جمهوری 
اول  معاون  گفت:  هم  اقتصادی  تیم 
تیم  هماهنگی  مسئول  را  رئیس جمهور 
اقتصادی قرار دادیم. به همه هم گفتیم 
معاون  نباشد  مگو  بگو  که  این  برای 
تیم  چه  است.  هماهنگی  مسئول  اول 
اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، 
به  برنامه بودجه و چه  اقتصاد و  وزارت 
وزارتخانه های  تمام  یعنی  عام  معنی 
می توانند  رابطه  این  در  که  اقتصادی 
تیم  به  نگاه  باشد.  داشته  نقش 
اقتصادی برای هماهنگی آن کامال مورد 

است.  بوده  توجه 

اقتصاد گردشگری مهم است  
از  دیگری  بخش  در  رئیسی 
دفاع  پیشنهادی  وزرای  از  سخنانش 
کرد. او درباره ضرغامی وزیر پیشنهادی 
مسئله  گفت:  فرهنگی  میراث  وزارت 
گردشگری  اقتصاد  گردشگری،  مهم 
بسیاری  زمینه های  ما  کشور  است. 
دارد.  گردشگری  اقتصاد  توسعه  برای 
با  ارتباط  در  افزود:  رئیس جمهوری 
مسئله گردشگری که بتوان هم فرهنگ 
معرفی  هم  و  داشت  گردشگری  در  را 
شود،  انجام  ایران  و  اسالمی  فرهنگ 
بسیار مهم است و این باید توسعه یابد. 

بسیاری این حرف را زدند اما در عمل 
پیشینیان  از  تشکر  ضمن  نشد  چنین 
اقتصاد  راهکارهای  از  یکی  بگویم  باید 
است  گردشگری  اقتصاد  نفت  بدون 
با توانمندی مهندس ضرغامی این  که 
میراث  مسئله  و  می شود  دنبال  کار 
گردشگری  حوزه های  در  فرهنگی 
جایگاه  به  می تواند  خارجی  و  داخلی 

برسد. شایسته 

برای  اقدامات  و  نیرو  وزیر   
سدسازی و نیروگاه سازی

کارشناسان  از  بسیاری  که  حالی  در 
موفقیت  درباره  برق  و  آب  حوزه 
دارند،  تردید  نیرو  پیشنهادی  وزیر 
رئیس جمهوری او را فردی آشنا به حوزه 
کار وزارتخانه معرفی کرد. رئیسی گفت: 
و  آب  حوزه  در  نیرو  وزارت  حوزه  در  ما 
برق عقب ماندگی داریم که باید جبران 
شود باید اقدامات خوبی صورت گیرد تا 
محرابیان  نباشیم،   برق   قطعی  شاهد 
به وزارت  را می شناسد نسبت  وزارتخانه 
نیروگاه ها  ساخت  و  سدسازی  نیرو، 
است،   داده  انجام  خوبی  اقدامات 
برق  تولید  و  نیروگاه ها  ایجاد  ما  بحث 
است مدیریت آب در کشور بسیار مهم 
کمک  با  می تواند  مشکالت  این  است 

شود. حل  نمایندگان 

وزارت جهاد کشاورزی
به  اشاره  با  ادامه  در  رئیس جمهور 
اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت 
شناخت  و  تخصص  دانش،  مسئله 
گفت:  دارد،  اهمیت  کشاورزی  مسائل 
تسلط  حوزه  این  به  نسبت  ساداتی نژاد 
اکثر  پیشنهادهای  جزو  و  دارد  کامل 
است.  بوده  من  به  مختلف  های  گروه 
او با رویکرد جهادی و تخصص و دانش 
کند،  اداره  را  وزارتخانه  این  می تواند 
جهاد  وزارت  جهاد  بخش  باید  ما  البته 

کنیم. فعال  را  کشاورزی 

خدا  ندادیم؛  آزادی  به شما  ما   

داده است
اسماعیلی  آقای  درباره  رئیس جمهوری 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  پیشنهادی  وزیر 
هم  وزارتخانه  این  اهمیت  و  اسالمی 
موضوع  را  اقتصاد  موضوع  امروز  گفت: 
البته  می کنیم.  مطرح  کشور  فوری 
به  است  فرهنگ  با  موضوعی  اولویت 
یک  فرهنگ  سیزدهم  دولت  در  ما  نظر 
آن  به  باید  که  است  پیشران  موضوع 
اسماعیلی  آقای  افزود:  وی  توجه کرد. 
پیشنهاد  وزارتخانه  این  برای تصدی  که 
این  در  تجربه  و هم  دانش  شده،  هم 
با  شد.  معرفی  همین  برای  و  دارد  کار 
فرهنگ،  مساله  به  حساسیتم  به  توجه 
برگزار  نشستی  کارگروه  این  اعضای  با 
بررسی کردم.  را  تک شاخص ها  تک  و 
یکی از آنها آقای صفار هرندی که وزیر 
افرادی  مجموع  در  بود گفت که  ارشاد 
اسماعیلی  آقای  شده اند  معرفی  که 
رئیسی  یافته ام.  شایسته تر  بقیه  از  را 
گفت:  هنر  و  فرهنگ  اهالی  به  خطاب 
به  ما  که  بدانند  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
و  است  داده  خدا  ندادیم،  آزادی  شما 
ما تضمین کننده آزادی ها هستیم. دولت 
است  مشروع  آزادی های  تضمین کننده 
و  کند  فراهم  را  آزادی  این  بتواند  تا 
ظرفیت های اهالی فرهنگ و هنر شکوفا 

وزارتخانه  این  عهده  بر  این کار  شود که 
می شود. انجام  انشاهللا  و  است 

بعد  و  شنبه  عصر  رئیسی  ابراهیم  سید 
درباره  مخالفان  و  موافقان  سخنان  از 
شده  معرفی  کابینه  و  برنامه  کلیات 
هم سخن گفت: »یکی از مشکالتی که 
و کار  و کسب  معیشت  موضوع  از  غیر 
اعتماد  دیدن  آسیب  داریم،  کشور  در 
برگردد  باید  اعتماد  این  و  است  مردم 
و بازسازی شود. برگشت این اعتماد در 

است«. وعده ها  به  عمل  گرو 

برنامه مفصلی تهیه می شود
رهبر  در محضر  یادآور شد:  رئیسی 
 6۵ آن  که  کردم  عرض  انقالب  معظم 
فوری  و  مدت  برنامه کوتاه  یک  صفحه 
 30 با  سیزدهم  دولت  برنامه  است 
مسائل  آنها  از  برخی  که  کشور  مساله 
و  فرابخشی  بلکه  نیست،  دستگاهی 
وزارتخانه ای به آن پرداخته شده است. 
راه کارهای  و  مشکل  هم  و  مساله  هم 
است.  آن مشخص شده  در  رفت  برون 
برای  مستقیم  مسئول  یک  قید  این  با 
است  شده  شناخته  وزارتخانه  کدام  هر 
او گفت:  است.  شده  هم  زمان بندی  و 
عنوان  به  قضیه  مفصل  طور  به  بنابراین 
چند  تا  سیزدهم  برنامه  تحولی  برنامه 
روز آینده خدمت همه نمایندگان تقدیم 
می شود و در جریان قرار خواهید گرفت. 
پیش  عنوان  مرحله  یک  در  برنامه  این 
نقطه  دیگر  مرحله  در  و  دارد   نویس 
و  متخصصان  و  نمایندگان  نظرات 

می شود. نهایی  نخبگان 

 استفاده از توانمندی زنان در 
کابینه و وزیران خالصه 

نمی شود
توانمندی  از  استفاده  بر  تاکید  با  او   
ظرفیت  این  از  استفاده  گفت:  بانوان 
داده  قرار  توجه  مورد  دولت  را  ارزشمند 
ظرفیت  این  که  دیدیم  داد.  خواهد  و 
می تواند در عرصه های مختلف سیاسی، 
باشد  نقش آفرین  فرهنگی  و  اجتماعی 
پس حتما مورد توجه دولت خواهد بود. 
از موضوع استفاده از نقش آفرینی زنان 
باشد  کارساز  می تواند  دولت  برای  که 
رئیسی  نخواهیم کرد.  و  نکردیم  غفلت 
از وجود زنان در  اینکه استفاده  با بیان 
وزیران و کابینه خالصه نمی شود، گفت: 
جای جای  در  ظرفیت  این  از  استفاده 
که  آفرین  نقش  زنان  عنوان  به  کشور 
آن  اثرگذاری  به  ما هم  و  بودند  تاکنون 

می شود. انجام  داریم،  اعتقاد 

انتخاب استاندار ویژه برای 
برخی استان ها

 رئیس جمهوری درباره مشکالت مطرح 
وعده  هم  ها  استان  برخی  درباره  شده 
ویژه  استاندار  استان ها  این  برای  داد 
مختلف  مناطق  گفت:  او  کند.  انتخاب 
لرستان،  خوزستان،  مانند  محروم  و 
سیستان و بلوچستان و بخش های دیگر 
مناطق محروم، به طور خاص مورد توجه 
استان هایی  است  قرار  و  است  دولت 
ویژه  استاندار  دارد  جدی  مشکالت  که 
هم  دولت  جلسات  در  تا  انتخاب کنیم 
حضور پیدا کنند یا اینکه نماینده خاص 
قانون  اختیاراتی که  از  و  انتخاب کنیم 
هر  تا  می کنیم  استفاده  داده  اساسی 
استان هایی  در  مسئله  یک  شاهد  روز 
مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان 

نباشیم.

کلی گویی درباره اقوام
رئیسی بدون دادن وعده ای روشن 
اقوام،  نیروهای  کارگیری  به  درباره 
دولت  در  قومیت ها  همه  حضور  درباره 
گفت: به همه استان های کشور اقوام و 
گویش ها احترام می گذاریم و معتقدیم 
فرهیختگانی  کشور  مختلف  مناطق  در 
در  ظرفیت ها  این  همه  از  که  هستند 
از  می کنیم.  استفاده  دولت  جای جای 
نمایندگان می خواهم این چند روز را که 
است،  وزیران  صالحیت  بررسی  بحث 
نمایندگان  و  شود  انجام  زودتر  این کار 
دولت  تا  باال کمک کنند  اعتماد  رای  با 
او  شود.  تشکیل  قوت  با  زودتر  هرچه 
تاکید کرد: همه اقوام عرب، ترک،  بلوچ، 
سوی  و  سمت  که  بدانند  عجم  و  لر 
القول  صادق  و  اللحن  صادق  دولت، 
است و برای اجرا و عمل می کوشد. اما 
و  باشد  زمان بر  اقدامات  از  برخی  شاید 
و  هنگام  زود  دارند کارهای  توقع  مردم 

شود. انجام  محسوس 

رئیس جمهور در جلسه دفاع از کابینه پیشنهادی اش مطرح کرد

مهار کرونا اولویت نخست دولت

یونیسف هشدار داد
 یک میلیارد کودک 

 در معرض خطر
بحران اقلیمی

گزارش  انتشار  با  یونیسف  مهتاب جودکی: 
در  کودک  میلیارد  یک  کرد  اعالم  تازه ای 
اقلیمی  تغییرات  باالی«  »ریسک  معرض 

دارند. قرار 
ملل  کودکان  صندوق  اعالم  اساس  بر 
متحد، یونیسف، کودکان جمهوری آفریقای 
مرکزی، چاد، نیجریه، گینه و گینه بیسائو در 
معرض بیشترین خطرات ناشی از تغییرات 
آب وهوایی قرار دارند به طوری که آثار این 
این  سالمت  تحصیالت،  بر  عالوه  بحران 
کودکان را تهدید می کند و  آنها را در معرض 

می دهد.  قرار  بیماری های کشنده 
 این گزارش با عنوان »بحران اقلیمی، بحران 
شاخص های  معرفی  است:  حقوق کودکان 
خطرات اقلیمی برای کودکان« که روز جمعه 
اولین تجزیه و تحلیل جامع  منتشر شده، 
بر  آن  آثار  منظر  از  آب وهوایی  تغییرات 
کودکان است. گزارش یونیسف کشورها را بر 
اساس میزان مواجهه کودکان به تنش های 
و  توفان ها  مانند  محیطی  و  آب وهوایی 
آسیب پذیری  همچنین  و  گرما  موج های 
آنها در برابر این تغییرات ناگهانی، بر اساس 
دسترسی آنها به خدمات ضروری، رتبه بندی 

است. کرده 
تقریبًا  می گوید  خود  گزارش  در  یونیسف 
نیمی از جمعیت 2.2 میلیارد نفری کودکان 
جهان )ساکن در 33 کشور طبقه بندی شده( 
در معرض »ریسک باالی« تغییرات اقلیمی 
هستند. بر اساس این گزارش، این کودکان 
مانند  نبود خدمات ضروری کافی  دلیل  به 
با  آموزشی،  و  بهداشتی  مراقبت های  و  آب 
تنش های مرگبار آب وهوایی ناشی از تبعات 
این  هستند.  روبه رو  اقلیمی  بحران  متعدد 
یافته ها آمار کودکانی را که امروزه تحت تأثیر 
این تبعات قرار گرفته را منعکس می کند و 
می گوید این ارقام به احتمال زیاد با تشدید 
تأثیرات تغییرات آب وهوایی بدتر می شود.

وابسته  نهاد  این  اجرایی  مدیر  فور،  هنریتا 
نخستین  »برای  می گوید:  ملل  سازمان  به 
در  چگونه  و  کجا  در  اینکه کودکان  از  بار، 
می بینند،  آسیب  آب وهوایی  تغییرات  برابر 
به  تصویر  این  داریم.  کامل  تصویری 
است.  وحشتناک  تصوری  غیرقابل  طور 
طیف  محیطی  و  آب وهوایی  تنش های 
را  کودکان  حقوق  شاخصه های  از  کاملی 
تضعیف می کند؛ از دسترسی به هوای پاک، 
غذا و آب سالم تا تحصیل، مسکن، آزادی و 
حتی حق بقا. تقریبا هیچ کودکی از این آثار 
در امان نیست.« به گفته او کودکان سراسر 
جهان از سه سال پیش صدای خود را بلند 
یونیسف  و  شده اند  عمل  خواستار  و  کرده 
چرا  است،  تغییر  برای  آنها  خواسته  حامی 
که بحران اقلیمی، بحران ضایع شدن حقوق 

است.« کودکان 
کودکان  برای  آب وهوایی  خطرات  شاخص 
)CCRI( نشان می دهد 2۴0 میلیون کودک 
به شدت در معرض سیالب ساحلی، 330 
میلیون کودک در معرض طغیان رودخانه ها، 
معرض  در  شدت  به  کودک  میلیون   ۴00
در  شدت  به  کودک  میلیون   600 توفان، 
معرض بیماری های منتقله از حشرات، 81۵ 
میلیون کودک به شدت در معرض آلودگی 
در  شدت  به  کودک  میلیون   820 سرب، 
به  میلیون کودک   920 امواج گرما،  معرض 
شدت در معرض کمبود آب و یک میلیارد 
بسیار  سطوح  معرض  در  شدت  به  کودک 

هستند. هوا  آلودگی  باالی 
تمام  تقریبًا  یونیسف  گزارش  اساس  بر 
تبعات  از  یکی  معرض  در  جهان  کودکان 
گرمایش،  موج  نظیر  اقلیمی،  تغییرات 
هوا  آلودگی  و  خشکسالی  توفان،  سیل، 
هستند، اما یک میلیارد کودک شهروند 33 
کشور همزمان با سه تا چهار مورد از تبعات 
همچنین  هستند.  درگیر  اقلیمی  تغییرات 
بیشترین کودکان در معرض ریسک، آنهایی 
هستند که در کشورهای درگیر خشکسالی و 

می کنند. زندگی  آبی  بحران 
که  می دهد  نشان  همچنین  گزارش  این 
نقاطی که  و  تولید گازهای گلخانه ای  بین 
و  آب  از  ناشی  تأثیرات  بیشترین  کودکان 
هوا را تحمل می کنند، ارتباطی وجود ندارد. 
پر خطر«  به طوری که  33 کشور »بسیار 
 CO2 در مجموع فقط در انتشار 9 درصد از
در  این  دارند.  نقش  جهان  در  تولید شده 
بیشترین  دارای  کشور   10 که  است  حالی 
انتشار گازها، در مجموع نزدیک به 70 درصد 
و  می دهند  تشکیل  را  جهانی  انتشارات  از 
فقط یکی از این کشورها در فهرست »بسیار 

است. شده  رتبه بندی  خطر«  پر 
»هیچ کودکی مسئول افزایش دمای جهان 
آسیب  همه  از  بیشتر  کودکان  اما  نیست 
و  دولت ها  از  یونیسف  اما  دید«  خواهند 
مشاغل می خواهد که به حرف های کودکان 
انتشار  کاهش  اقدامات  و  دهند  گوش 

کنند. تسریع  را  گلخانه ای  گازهای 

  رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس
 از رئیس جمهور انتقاد کرد 

 جای خالی زنان و اقوام 
در کابینه 

در  یازدهم  مجلس  سنت  اهل  فراکسیون  رئیس 
مخالفت صریح با کابینه دولت سیزدهم از میانگین 
سنی ۵2 سال وزرا و عدم حضور زنان و اقلیت های 
دینی در کابینه انتقاد کرد و خطاب به رئیس جمهور 
جناح های  از  وزرا  فعلی  لیست  در  چه کسی  گفت: 
انتخاب کردید؟ فراجناحی  بگوییم  است که  مخالف 
علنی  جلسه  در  محمودزاده  جالل  ایسنا،  به گزارش 
مخالفت  در  اسالمی  شورای  مجلس  امروز)شنبه( 
صریح با کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: همه عزیزان 
اطالع دارند که کشور ما دارای مشکالت عدیده ای است. 
زباله گردی، کوله بری، سوخت بری، تکدی گری،  تورم، 
اعضای  فروش  طبقاتی،  اختالف شدید  کودکان کار، 
حاصل  زورگیری  و  سرقت  معاش،  امرار  جهت  بدن 
اقتصاد غلط و برنامه ریزی اشتباه دولت های گذشته 
است. ما در حال حاضر در تحریم شدید اقتصادی قرار 
داریم و کشور ما به علت نپیوستن به گروه ویژه اقدام 
مالی، در لیست سیاه کشورهای صنعتی مثل فرانسه، 

ایتالیا، کانادا، بریتانیا و ژاپن است.
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس خطاب به سید 
اقتصادی که فقط  تیم  این  با  رئیسی گفت:  ابراهیم 
نمی توانید  انتخاب کرده اید،  خود  نزدیک  دوستان  از 
اقتصادی  تیم  بروید.  اقتصادی  مشکالت  جنگ  به 
شما فاقد سابقه اجرایی کافی بوده و دیدگاه های کامال 
با پیوستن ما به معاهده های بین المللی دارند. مخالف 
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه رئیسی 
و  فراجناحی  فراحزبی،  من،  دولت  کرد  اعالم  بارها 
و  مردم  به  باید  شما  است، گفت:  ملی  وفاق  دولت 
مجلس جواب دهید که در لیست فعلی وزرا چه کسی 
را از جناح های مخالف وجود دارد؟ آیا در کل وزرای 
دولت گذشته، یک وزیر عملکرد مثبتی نداشت تا به 
عنوان وزیر کابینه شما معرفی شود تا نشان از دیدگاه 

باشد؟ فراجناحی شما 
نخبگان  از  استفاده  عدم  محمودزاده همچنین گفت: 
اهل سنت، عدم استفاده از زنان و خواهران در کابینه 
که پنجاه درصد جامعه را تشکیل می دهد، مورد قبول 
نیست. شما در جلسات متعددی در مورد بکارگیری 
افراد  اما اگر به لیست  اقلیت های دینی قول دادید، 
از  خالی  کابینه  که  می شوید  متوجه  شدند  معرفی 
جناح های مخالف سیاسی و اهل سنت است. آیا در 
میلیون ها نفر اهل سنت، فردی وجود نداشت تا شما 

به عنوان وزیر به مجلس معرفی کنید؟
نماینده مردم مهاباد در مجلس ضمن تقدیر از مقام 
معظم رهبری به خاطر انتخاب شهرام ایرانی به سمت 
اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  فرمانده کل 
تشکر  سنندجی  کرد  این  انتخاب  از  گفت:  ایران 
 ۵0 زنان  می دانید که  خوب  رئیسی!  آقای  می کنم. 
درصد جامعه کشور هستند. برای ما و زنان در مجلس 
کابینه  در  جایی  زنان  چرا  است  مطرح  سوال  این 
شما ندارد؟ همه ما توانمندی های زنان در حوزه های 
مختلف را به خوبی می دانیم اما قبول کنید که نادیده 

شد. گرفته 

اصفهان به بن بست محیط 
زیستی رسیده است 

فعال  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
مسائل  و  شهر  اینکه  بر  تاکید  با  زیست  محیط 
دارد،  کارشناسی  و  تخصصی  نگاه  به  نیاز  آن 
به ویژه آب در اصفهان  گفت: ظرفیت های زیستی 
این  محدودیت  به  توجه  بدون  و  است  محدود 
بود.  خواهد  شکننده  اصفهان  وضعیت  ظرفیت ها، 
اینکه  به  اشاره  با  محمد کوشافر  ایسنا  به گزارش 
اصفهان از دهه های گذشته در یک سیکل نادرست 
این  از  متاثر  اصفهان  شرایط  و  گرفته  قرار  توسعه 
این  است، گفت:  بوده  توسعه کشور  نیز  و  توسعه 
زیست  بست  بن  یک  به  اکنون  را  اصفهان  مسیر 
دو  هوا  و  آب  مشخص  طور  به  و  رسانده  محیطی 
هستند. اصفهان  در  کننده  محدود  زیستی   عامل 
تک  رشد  از  باید  اصفهان  اینکه  بیان  با  کوشافر 
برسد،  پایدار  شرایط  به  و  شده  خارج  بعدی 
بدون  وزین  و  حجیم  سازه های  زمان  دیگر  گفت: 
اگر  و  گذشته  سرزمینی  مشخصات  به  توجه 
سازی  و  ساخت  است  قرار  و  داریم  توسعه ای 
ویژگی های  با  متناسب  باید  همه  شود  انجام 
مرزهایی  به  اصفهان  باشد.  اصفهان  سرزمینی 
جمعیتی  الگوی  و  مرز  اینها،  از  یکی  دارد که  نیاز 
اصفهان  شود  محاسبه  باید  که  این  یعنی  است، 
کند. تحمل  تواند  می  را  جمعیتی  میزان   چه 
اکولوژیک  نظر  از  اینکه  بیان  با  کوشافر  محمد 
که  دارد  وجود  کننده ای  محدود  عامل  قاعدتا 
می کند،  مشخص  را  بارگذاری ها  و  جمعیت 
همه  پس  است.  آب  اصفهان  در  عامل  این  گفت: 
آب  تابع  صنعتی  بارگذاری های  مانند  بارگذاری ها 
و جمعیتی که  آب  میزان  باید  اول  بنابراین  است، 
و  شود  مشخص  شوند  برخوردار  آن  از  می توانند 
باالدستی  قوانین  بگیرد.  شکل  توسعه  الگوی  بعد 
کشور هم بر این مهم تاکید دارد به ویژه سیاست 
این  به  اگر  که  حالی  در  جمعیت،  کلی  های 
بود. خواهد  شکننده  اصفهان  نکنیم،  توجه   موضوع 
فرونشست  اصفهان  دیگر  مهم  چالش  افزود:  او 
زمین است که یک مشکل جدی و برگشت ناپذیر 
و  شهری  سازه های  از  بسیاری  می تواند  و  است 
تاثیر  تحت  را  تاریخی  بناهای  مانند  شهری  برون 

دهد. قرار 

رئیسی بدون دادن وعده ای 
روشن درباره به کارگیری 
نیروهای اقوام، درباره حضور 
همه قومیت ها در دولت گفت: 
به همه استان های کشور اقوام 
و گویش ها احترام می گذاریم 
و معتقدیم در مناطق مختلف 
کشور فرهیختگانی هستند که از 
همه این ظرفیت ها در جای جای 
دولت استفاده می کنیم

 |پیام ما| سرانجام نوبت به ابراهیم رئیسی رسید تا در قامت رئیس جمهور به مجلس برود و از کابینه پیشنهادی اش برای 
گرفتن رای اعتماد از مجلس دفاع کند. رئیس جمهوری دیروز در شرایطی در مجلس حاضر شد که پیش بینی می شود اکثر 
وزرای پیشنهادی او با رای اعتماد همفکران اصولگرای شان در مجلس را کسب کنند. فضای مجلس هم دیروز شنبه 30 
مرداد ماه از همین همراهی حکایت داشت. هر چند که برخی نمایندگان هم صدای مخالفت شان بلند شد. مخالفان اما 

می دانند که البی موافقان قدرتمندتر است. 
 او با تاکید بر استفاده از توانمندی 
بانوان گفت: استفاده از این ظرفیت 

ارزشمند را دولت مورد توجه قرار 
داده و خواهد داد. دیدیم که این 

ظرفیت می تواند در عرصه های 
مختلف سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی نقش آفرین باشد پس 
حتما مورد توجه دولت خواهد بود

|  
یم

سن
  ت

|



پیامک شما را دربـاره 

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 3|   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 208۵   | یک شنبه  31 مرداد 1۴00  |4 اقلیم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
1۴00603190080011۵۵هیات  شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم معصومه همتی آهوئی فرزند قربان به شماره شناسنامه 9 صادره از 
در  واقع  2۴31اصلی  پالک  از  مترمربع   201.3 مساحت  به  خانه  یکباب  در  آشتیان 
محرز  مرتضوی  قمرالسادات  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  مصلی  خیابان  زرند 
آگهی  1۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور  لذا  گردیده است. 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود  از تاریخ  داشته باشند می توانند 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون  موضوع   1۴00/0۴/19 مورخه  دوم  هیات   1۴0060319078003783 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن حدادزاده 
در  کرمان  از  صادره   29927۵۵9۵8 ملی  1690 کد  شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  شکیبا 
از 2788  16۵70 فرعی  به مساحت 83/3 مترمربع تحت پالک  باب خانه   دو  ششدانگ 
واقع در  اصلی بخش 3 کرمان  از 2788  680 فرعی  از پالک  اصلی مفروز و مجزی شده 
محرز  موسوی  عماد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   8 جنب کوچه  رجایی  شهید  خیابان 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
را به مراجع قضایی  از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود  رسید، ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: ۴77
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1۴00/0۵/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1۴00/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
دوم   1۴0060319008000136هیات  رای شماره  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
در  زرند  از  صادره   8 شناسنامه  شماره  به  شعبان  فرزند  هوتک  باب  منصوری  فاطمه 
یکباب خانه به مساحت 1۵71.7۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 167 فرعی از 
بابهوتک بخش 1۵ کرمان خریداری از مالک رسمی  290 اصلی واقع در زرند روستای 
آقای شعبان منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند مالکیت  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به فاصله 1۵روز 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

خواهد شد. م/الف 133
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/31

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/06/1۵
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئين  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
هیات   1۴006031907800۴39 شماره  رای  رسمی-برابر  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
دوم مورخه 1۴00/0۵/10 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مرضیه جهان آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 781  صادره 
به مساحت 302 متر مربع تحت  بر مغازه  باب خانه مشتمل  از فهرج در ششدانگ یک 
پالک 16۵8۴ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 
از  نانوایی خریداری  باغ طوروطناب جنب  اصلی بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی 
مالک رسمی آقای سیدجالل عمرانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی به مدت  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت 

خواهد شد. م الف: ۴78
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1۴00/0۵/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1۴00/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴006031900800099۴هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
زرند  از  13 صادره  به شماره شناسنامه  مهدی  فرزند  آبادی  ایزدی همت  مریم  خانم 
2۵6 فرعی  از پالک  218 مترمربع مفروز و مجزی شده  به مساحت  در یکباب خانه 
از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان توکلی کوچه 2 خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد سلطان زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 131
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/31

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/06/1۵
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴0060319078003300 هیات دوم مورخه 1۴00/0۴/02 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پی پر فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 172کدملی 29906۵2396 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 2۵3/6متر مربع تحت پالک 16607 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در شهرک صنعتی بعد از طوروطناب 
گردیده  محرز  زاده  رستم کوچک  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  دوم  راست کوچه  سمت 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم  ظرف مدت یک ماه 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: ۴7۵
تاریخ انتشار نوبت اول : یک شنبه 1۴00/0۵/17- تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1۴00/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
های فاقد سند رسمی

و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  اگهی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴0060319008000970هیات 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم صغری مومنی رق آبادی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 16 صادره از زرند 
ریحانشهر  در  واقع  اصلی   832 از پالک  ۵03.6 مترمربع  به مساحت  یکباب خانه  در 
مومنی  ماشاهللا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مخابرات  جنب  امام کوچه  خیابان 
1۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
در صورت  بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض، 
مالکیت صادر خواهد  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت 

شد. م/الف 132
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/31

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/06/1۵
حسین توحیدی نیا_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون تعیین  برابر رای شماره 1۴00603060160000۴8 مورخ _1۴00/0۵/10 هیات موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت ملک 
بالمعارض متقاضی خانم ساریه خجسته  فرزند علی بشماره  سرخس تصرفات مالکانه 
شناسنامه 6 صادره از سرخس  در یک باب منزل مسکونی   به مساحت 330.77 متر 
شرقی   طالقانی  بلوار  درسرخس  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   137 پالک  از  قسمتی  مربع 
به منظور اطالع عموم مراتب  لذا  نوری محرز گردیده است.   زابلیها کوچه  کوچه حسینه 
صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
 . نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۴00/0۵/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/0۵/31
حسین مهر جو - رئیس  ثبت اسناد و امالک سرخس 

نوبت دوم

قرق منصورآباد، نخستین حفاظتگاه مردمی 
است که 10 سال قبل گروهی از شکارچیان 
منصورآباد  در  غیرمجاز   شکار  توقف  برای 
رفسنجان دست به کار راه اندازی اش شدند. 
آن زمان که دیدند تعداد کل و بز و قوچ و 
میش به صد راس رسیده و آنها با چشمان 
سر  بر  چه  بی رویه  شکار  دیدند  خودشان 
حیوانات و زاد و ولدشان آورده. این منطقه  
جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
باعث حضور مردم  اما  نیست  محیط زیست 
محلی و قانون مندکردن شکار شده است اما 
در این میان مخالفان هم کم نبودند و در این 
ترویج  را  قرق  این  راه اندازی  بارها  10 سال 
شکار و آسان کردن این کار و شکل گیری آن 
را دست و پاگیر دانسته اند و حاال با آویزان 
اعتراض  قرق  این  تابلوی  از  شاخ  کردن 
میزان  که  آنطور  داده اند.  نشان  را  خودشان 
شدن  تبدیل  »با  می گویند  آنها  می نویسد 
خصوصی،  قرق  به  منطقه شان  ملی  اراضی 
بکر  از طبیعت  استفاده  و  ورود  اجازه  دیگر 
و  تفریح  شاهد  عوض  در  ندارند.  را  منطقه 
شکار اتباع خارجی و گاه شکارچیان متمول 
مدیرکل  شاکری،  مرجان  هستند.«  داخلی 
اما  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت 
این  زیست  محیط  می گوید  »پیام ما«  به 
دعوای  درگیر  آن  وحش  حیات  و  منطقه 
اجازه  سازمان  و  شده اند  گروهی  میان 
نمی دهد به دلیل درگیری های داخلی شاهد 
شکارچیان  »وقتی  باشیم.  اتفاقاتی  چنین 
از  جلوگیری  و  شکار  کنترل  برای  منطقه 

را  گروه  این  وحش  حیات  تعداد  کاهش 
راه اندازی کردند، عده ای که تعدادشان بسیار 
اندک است در درون همین گروه و بیرون، 
مخالف برخی از موارد بودند و بعدها شروع 
نه  این  از  پیش  سنگ اندازی.  به  کردند 
بانی. هرکس اسلحه  نه قرق  بود و  نظارتی 
اوضاع  حاال  می گشت.  منطقه  در  دست  به 
و  عصبانی  شده  باعث  همین  و  فرق کرده 
چنینی  این  رفتارهایی  با  و  باشند  ناراحت 

دهند.« نشان  واکنش 
برای  اخیر  مدت  در  افرادی  می گوید  او 
ایجاد  و  قرق  این  فعالیت  با  مخالفت 
آبشخورهای  زدن  آتش  به  اقدام  مشکل، 
پاسخگوی  چه کسی  وحش کردند.  حیات 
کاری  »راه اندازی  است؟  بی قانونی  این 
جدید همواره مخالفان خود را دارد. ما هم 
نمی گوییم کار بی اشکال است اما این روش 
مخالفت نیست. آویزان کردن شاخ یا آتش 
زدن آبشخور چه معنی  دارد؟ اصال چرا یک 
خبرگزاری رسمی با انتشار چنین خبری در 

گرفته؟« قرار  بی قانونی  راه 
بعد از این حادثه شاکری به منطقه رفته و 
با قرق بانان و مسئوالن منطقه صحبت کرده 
است و معتقد است شکارچیان غیرمجاز و 
آنها که از صدور پروانه و رصد تعداد حیات 
از  کارهایی  با  می خواهند  ناراحتند  وحش 
ایجاد  مشکل  و  بیاورند  فشار  دست  این 
نیست  مشخص  اصال  می گوید  او  کنند. 
منصورآباد  قرق  به  مربوط  شکار  تعداد  این 
است یا خیر و حتی مشخص نیست شکار 

جدید است یا قدیمی. »اداره محیط زیست 
از  و  ورود کرده  موضوع  این  به  جدیت  به 
مسئوالن قرق هم خواسته ایم که بررسی و 
آسیب شناسی کنند که چرا چنین اتفاقاتی 
کاهش  برای  و  چیست  مشکالت  افتاده؟ 
عدم  صورت  در  و  کرد  باید  چه  تخلفات 

می کنیم.« جدی  برخورد  درست،  بررسی 

 2100 راس حیوان در سال 99
منصورآباد  قرق  در  حاضر  فعاالن 
بروید  جایی  به  است  فقط کافی  می گویند 
که مرز میان قرق و خارج از آنجاست، آن 
صدای  لحظه ای  تعطیل  روزهای  در  وقت 
تفنگ  شکارچیان،  و  نمی شود  تمام  تیر 
به  قرق  از  که  حیواناتی  سرریز  دوش  بر 
نمونه اش  می کنند.  شکار  را  می روند  بیرون 
حیات وحش  کارشناس  ابوالقاسمی،  حامد 
طبیعت  دوست داران  گروه  مدیر عامل  و 
همیشه  می گوید  که  است  رفسنجان 
منطقه  در  چه  دارد،  وجود  غیرمجاز  شکار 
آزاد،  مناطق  در  چه  و  قرق  و  حفاظت شده 
می بینیم  که  می شود  مهم  آنجا  ماجرا  اما 
»همین  باالست.  مناطق  این  برای  نگرانی 
12 شاخ مثالی است از آنکه بیرون محدوده 
ممکن  میزان  چه  تا  و  است  خبر  چه  قرق 
است تعداد باال باشد و این در حالی است 
غیرمجاز  شکار  منطقه  در  نمی گوییم  ما  که 

نمی شود.«
به گفته ابوالقاسمی در این سال ها که قرق 
به راه افتاده آنچنان بر تعداد میش و قوچ 
آنها  از  بسیاری  افزوده شده که  بز  و  و کل 

نشان  این  و  رفته اند  محدوده  از  خارج  به 
حرکت  این  با  منطقه  ذی نفعان  همراهی  از 
دارد. او می گوید: »ما در سال 87 که کار را 
و  بز  و  میش  راس   100 تنها  شروع کردیم 
کل و قوچ داشتیم اما در دو سرشماری در 
زمستان پارسال تعدادشان 2100 راس بوده  
و ما دو بار سرشماری انجام دادیم که خطا 

نباشد.« کار  در 
تاکنون  ابتدا  از  کار  ماهیت  او  گفته  به 
روزهای  دیده.  خود  به  زیادی  تغییرات 
گنگ  فضا  انجمن،  کار  به  شروع  ابتدای 
است  کار  در  انحصار  می کردند  فکر  و  بود 
وضعیت  مخالفان که  از  بسیاری  بعدها  اما 
از  و  شد  عوض  نظرشان  دیدند  را  منطقه 
سویی این اتفاق ارزش افزوده زیادی برای 
محلی ها داشت که بومگردی به راه انداختند 
و صنایع دستی شان را به فروش گذاشتند. 

»آمار شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده 
به کشفیات  محدود  قرق  و  دولت  نظر  زیر 
از  و  است  می شوند  دستگیر  افرادی که  و 
داشت که  وجود  هم  اشتباهی  نگاه  سویی 
حاال  و  نداشت  شکار  منطقه  این  می گفت 
این  با  اما  بخشیده اند.  رونق  را  شکار  اینها 
تعدادشان  بر  و  شدند  حفظ  حیوانات  قرق 
افزوده شد؛ کاری که بدون راه انداختن این 
ممکن  شکار  میزان  بر  نظارت  و  وضعیت 

نبود.«

ساالنه بین 10 تا 20 پروانه شکار صادر 
می شود

پروانه شکار در قرق های مختلف به صورت 
ساالنه توسط محیط زیست صادر می شود. 
هر منطقه با ارائه مستنداتی از زاد و ولد و 
محیط  به  اضافه شده  تعداد حیات وحش 
تعداد  چه  منطقه  در  که  می گوید  زیست 
از  بعد  هم  سازمان  و  می خواهد  پروانه 
بررسی شواهد تعداد پروانه را اعالم می کند. 
منصورآباد  قرق  در  می گوید  ابوالقاسمی 
و  شده  صادر  پروانه   20 تا   10 بین  همیشه 
بیش از این میزان تاکنون نبوده و بر اساس 
درصد  سی  هم  پروانه  تعداد  این  از  قانون 
سازمان  که  است  محلی  افراد  به  متعلق 
محلی ها  به  قرعه کشی  طی  زیست  محیط 
دلیل  به  منصورآباد  قرق  در  »ما  می دهد. 
آنکه به صورت مردمی اداره شده این درصد 
یا  یک  و  رساندیم  هم  درصد  چهل  به  را 
انجمن  در  خودمان  هم  را  دیگر  پروانه  دو 
پروانه ها  باقی  اما  می کنیم  قرعه کشی 

است.« فروشی 
پروانه  فروش  برای  می گوید  ابوالقاسمی 
فرد  از  پولی  آنها  کشور،  داخل  در  شکار 
سه  است  موظف  فرد  آن  تنها  و  نمی گیرند 
به  تومان  هزار  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیون 
خزانه دولت واریز کند اما پروانه هایی که به 
خارجی ها فروخته می شود، بابت قوچ کرمان 
به  است که  دالر   ۵00 و  هزار   12 مثال  برای 
می شود  فروخته  شکار  تور  مجری  شرکت 
که از این میزان هم سه هزار دالر به خزانه 
دولت می رسد. »پارسال اصال پروانه خارجی 
پروانه  دو  یکی   قبل،  سال  دو  نداشتیم. 
مهم  ما  برای  رقم ها  این  داشتیم.  خارجی 
را  منطقه  از  نگهداری  هزینه  که  چرا  است 
باید پرداخت کنیم و منبع درآمد هم همین 
است. اما این باعث نشده پروانه به داخلی ها 
او می گوید مخالفان فعلی  فروخته نشود.« 
دوست  باشد.  آزاد  شکار  می خواهد  دلشان 
دارند صد پروانه شکار صادر شود و هشتاد 
نظارت ها  این  و  شود  داده  آنها  به  پروانه 
برای  دلیلی  هم  همین  و  ندارند  دوست  را 

ماست. با  برخوردشان  و  مخالفت 
انجمن  اعضای  میان  در  ابوالقاسمی 
در  وقتی  که  می شناسد  را  افرادی 
افتاده  نامشان  به  شکار  پروانه  قرعه کشی 
آزاد  را  پروانه  و  نکرده اند  استفاده  آن  از 
با  بزی  و  و کل  میش  و  قوچ  تا  کرده اند 

نشود. شکار  پروانه شان 

مخالفان فعالیت قرق منصورآباد، شاخ حیوانات را به یکی از تابلوهای ورودی این منطقه آویزان کردند

شاخ و شانه کشیدن برای قرق مردمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان: افرادی در مدت اخیر برای مخالفت با فعالیت این قرق و ایجاد مشکل، آبشخورهای 

حیات وحش را آتش زدند
حامد ابوالقاسمی: در سال 87 فقط 100 راس میش و بز و کل و قوچ در منصورآباد بود اما دو سرشماری زمستان پارسال نشان داد 

تعدادشان به 2100 راس رسیده است

پرویز کردوانی در خانه 
ابدی آرام گرفت

ماندگار  چهره  کردوانی،  پرویز  پیکر 
تحقیقات  مرکز  رئیس  و  بنیان گذار  و 
در  ایران  بیابانی  و  کویری  مناطق 
بهشت  آوران  نام  قطعه  در  جمعه  روز 
خاک  به  و  تشییع  تهران  زهرا)س( 

شد. سپرده 
که  او  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم  در 
درگذشت،  سالگی   90 در  چهارشنبه  روز 
کردوانی  مرحوم  همسر  گلبو،  فریده 
گفت: اگر تمام صحبت هایی او از ۴0 تا 
و  زیست  محیط  درباره  پیش  سال   ۵0
شاید  می شد  اجرا  مناطق کویری کشور 
زیست  محیط  در  بهتری  وضعیت  االن 
این گونه  خوزستان  وضعیت  و  داشتیم 
بخش هایی  در  پیش  سال   ۴0 او  نبود. 
اشاره  آب  غارت  به  خود  کتاب های  از 

است. کرده 
نویسنده  خود  ایرنا، گلبو که  به گزارش 
دستاوردهای  افزود:  است،  کتاب   22
جغرافیا  و  درباره کویر  مرحوم کردوانی 
چند  در  بیان  قابل  و  است  زیاد  بسیار 
بسیاری  کتاب های  او  نیست.  سطر 
زیادی  بسیار  دانشجویان  و  تالیف کرده 
افسوس که  و  دریغ  است.  تربیت کرده 
این  به  هیچ کسی  و  است  همین  عمر 
دنیا نمی آید که ماندگار باشد، نه چنگیز 
به  اسکندر.  نه  و  رسید  حیات  آب  به 

شد. تسلیم  مرگ  به  باید  ناچار 
پرویز کردوانی به »پدر علم کویرشناسی 
 1310 او در سال  ایران« شهرت داشت. 
تحصیالت  و  شد  متولد  گرمسار  در 
همین  در  را  خود  متوسطه  و  ابتدایی 
شهر گذراند و پس از اخذ مدرک دیپلم 
تهران  در  )فرانسوی(  رازی  مدرسه  از 
عمران  رشته  در  تحصیل  ادامه  برای 

کرد. عزیمت  آلمان  به  کویر 
مدرک  اخذ  به  موفق   13۴۵ سال  در 
از  پس  و  شد  امتیاز  باالترین  با  دکترا 
بازگشت از آلمان در دانشکده کشاورزی 
سپس  او  پرداخت.  فعالیت  به  ارومیه 
به دانشگاه تهران رفت و از سال 13۴8 
شد. تدریس  مشغول  دانشگاه  این  در 

آموزشی  مطالعات  دفتر  مدیریت  او 
13۴8تا  سال های  در  را  تهران  دانشگاه 
و  بنیان گذار  و  داشت  برعهده   13۵۴
و  مناطق کویری  تحقیقات  مرکز  رئیس 
بود.  )13۵8 تا   13۵۴( ایران  بیابانی 

میدانی  مطالعات  کردوانی  زنده یاد 
بیابانی  و  کویری  مناطق  در  فراوانی 
و  گذاشت  جای  به  خود  از  ایران 
او نقش مهمی در پیشبرد علم  خدمات 
خشکسالی  با  مقابله  و  کویر شناسی 
تهران  دانشگاه  نمونه  استاد  او  داشت. 
بود و جایزه مهرگان علم به خاطر تالیف 
محیط  زمینه  در  سال  کتاب  بهترین 

کرد. کسب  را  زیست 
عضویت در بنیاد مطالعات آسیای شبکه 
امنای صلح  هیات  عضو  خاورمیانه،  آب 
انجمن  بیابان زدایی  رئیس کمیته  سبز، 
متخصصان محیط زیست ایران و بیش 
مقاله  ده ها  و  دانشگاهی  کتاب   20 از 
انگلیسی  فارسی،  زبان های  به  علمی 
او  گران بهای  عمر  ثمرات  آلمانی  و 
گرمسار  زادگاهش  در  او  مجسمه  بود. 
در  کردوانی  پرویز  نام  به  تفرجگاهی  و 
یک  پاس  به  تجلیلی  گرمسار،  جاده 

اوست. بی دریغ  تالش  عمر 

 تاالب هشیالن
 در آتش سوخت

زیست  محیط  اداره  رئیس  حالی که  در 
خشکیدن  درباره  کرمانشاه  شهرستان 
داده  هشدار  هشیالن  تاالب  زودهنگام 
شد. مهیب  آتشی  دچار  زیستگاه  این  بود، 
به  چهارشنبه   صبح  آتش سوزی  این 
خشکیدن  و  امسال  خشکسالی  دنبال 
ارتفاع  و  داد  رخ  تاالب  گیاهی  پوشش 
هم  متر  چهار  به  نقاط  برخی  در  آتش 

. می رسید
دسترسی  نبود  و  مسافت  بعد  علت  به 
اطفای  وسایل  و  آتش نشانی  ماشین  به 
جمله  از  منطقه  تمامی  راحتی  به  حریق 
آتش  در  به کلی  تاالب  اطراف  نیزارهای 
 12 به  نزدیک  آتش سوزی  این  سوختند. 
با  نهایت  در  و  انجامید  به طول  ساعت 
همت سمن ها و اهالی منطقه که به کمک 
زیست،  محیط  آتش نشانی،  نیروهای  
آمده  و شهرداری  دهیاری  طبیعی،  منابع 

شد. خاموش  بودند، 
شمال  کیلومتری   31 در  هشیالن  تاالب 
بزرگ  سد  و  شده  واقع  غربی کرمانشاه 
دارد.  قرار  آن  باالدست  در  »گاوشان« 
این تاالب با 110 جزیره و برکه کوچک و 
دارد. مساحت  هکتار   20 و  هزار  دو  بزرگ، 
هشیالن واژه ای ُکردی است که از دو کلمه 
معنای  به  )الن(  و  مار  معنی  به  )هشی( 
النه تشکیل شده و به معنی النه مار است.

فعاالن حاضر در قرق منصورآباد 
می گویند فقط کافی است به 

جایی بروید که مرز میان قرق 
و خارج از آنجاست، آن وقت در 
روزهای تعطیل لحظه ای صدای 
تیر تمام نمی شود و شکارچیان، 
تفنگ بر دوش سرریز حیواناتی 
که از قرق به بیرون می روند را 

شکار می کنند

12 شاخ بزرگ را با سیم به یکدیگر وصل کرده و به تابلوی ورودی »حفاظتگاه مردمی منصورآباد« رفسنجان آویزان کرده اند. یکی از 
خبرگزاری ها نوشته این اعتراِض شکارچیان محلی به قوانین قرق در منطقه است. آنها روی برگه ای هم نام قرق بانان را نوشته و به تابلو 
چسبانده اند. محیط زیست کرمان اما به »پیام ما« می گوید افرادی در مدت اخیر برای مخالفت با فعالیت این قرق و ایجاد مشکل، 

آبشخورهای حیات وحش را آتش زده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
کرمان معتقد است شکارچیان 

غیرمجاز و آنها که از صدور 
پروانه و رصد تعداد حیات 

وحش ناراحتند می خواهند با 
کارهایی از این دست فشار 

بیاورند و مشکل ایجاد کنند. او 
می گوید اصال مشخص نیست 
این تعداد شکار مربوط به قرق 
منصورآباد است یا خیر و حتی 

مشخص نیست شکار جدید 
است یا قدیمی
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1ادامه از صفحۀ

کاهش آب های 
زیرزمینی و هشداری 

برای امنیت غذایی
بخش  در  ویژه  به  ایران  در  آب  توزیع  شبکه 
غذا  تولید  به  توجه  است.  ناکارآمد  کشاورزی 
بدون بهبود راندمان آبیاری عامل اصلی اضافه 
ایران   در  زیرزمینی  آب  حد  از  بیش  برداشت 
آبخوان  حد  از  بیش  برداشت  اضافه  است. 
شرایطی است که در آن کل آب استخراج شده 
توسط انسان از میزان شارژ طبیعی در یک دوره 
زمانی معین فراتر می رود. در کشور ما اضافه 
برداشت آب زیرزمینی در سال های اخیر نماد 
وضعیتی است که در آن ذخایر آب زیرزمینی 
حتی در سال های مرطوب از نظر هیدرولوژیکی 
قادر به بازیابی کامل نیستند. حدود 76 درصد از 
سطح آبخوان ایران )77 درصد از کل مساحت 
کشور( تحت اضافه برداشت بیش از حد قرار 
دارد. اگر روند حاضر برعکس نشود، می تواند 
عواقب عمده ای ایجاد کند که امنیت اجتماعی، 
طور  به  را  ایران  زیست  محیطی  و  اقتصادی 
کلی تهدید می کند.اولین قربانی کاهش عمده 
غذایی کشور  امنیت  ایران  زیرزمینی  آب های 
بیش  متقاضی  بخش کشاورزی  بود.  خواهد 
از 90 درصد برداشت آب ایران است. حتی در 
حوضه هایی که در حال حاضر به عنوان مناطق 
از حد طبقه بندی  دارای اضافه برداشت بیش 
نشده اند، تقاضای آب کشاورزی زیاد است و 
برداشت عادی به سرعت در حال افزایش است.
اثر سوء کاهش آب های زیرزمینی می تواند به 
سایر عناصر محیطی نیز گسترش یابد. یکی 
از این اثرها افزایش قابل توجه شوری خاک 
هدایت  باشد.  است.  زیرزمینی  آب های  و 
الکتریکی )EC( پارامتری برای ارزیابی شوری 
آب های زیرزمینی است که به طور گسترده ای 
در ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی و آبیاری مورد 
استفاده است. میزان افزایش شوری می تواند 
منوط به تغییر فضایی باشد، در صورتی که میزان 
آن در مقیاس حوضه از 1.۵ تا 183 می تواند 
متغیر باشد. شوری بر باروری خاک اثر  منفی 
می گذارد و این خود بر تولید مواد غذایی در ایران 
تاثیر مستقیم دارد. این پدیده در برخی مناطق 
استراتژیک قابل توجه است و اقدامات فوری 
به  است.  الزم  روند  این  معکوس کردن  برای 
عنوان مثال در دو دهه اخیر حوضه کرخه افزایش 
EC را در حد قابل مالحظه ای نشان می دهد. 
در حوضه کارون نیز بیشترین تغییر )افزایش( 
را در EC در بین همه حوضه های آبریز ایران 
می توان دید. در بیشترین حوضه های آبی ایران 
افزایش EC به طور معنی داری با کاهش ذخیره 
آب های زیرزمینی مطابقت دارد. برداشت های 
بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی EC را از 
طریق کاهش ذخیره آب های زیرزمینی افزایش 
می دهد.این مساله هشداری جدی برای امنیت 
دولت  است که  ضروری  و  بوده  ایران  غذایی 

جدید آن را جدی بگیرد.

در  اقلیمی  دانشمند  ادواردز،  تمسین 
از  یکی  و  لندن  کالج  کینگز  دانشگاه 
بین دولتی  هیات  گزارش  نویسندگان 
ملل  سازمان   IPCC یا  اقلیمی  تغییرات 
از  برخی  می گوید  سی بی سی  خبرنگار  به 
هزار  صدها  تا  اقلیمی  تغییرات  جنبه های 

خواهد بود. جبران ناپذیر  دیگر  سال 
خبر خوب این است برخی از اثرات تغییرات 
اقلیمی مانند افزایش دمای سطح کره زمین 
را می توان با حذف کربن از جو زمین جبران 

کرد؛ حداقل در تئوری اینگونه است.
جزییات  به  دقیق تری  نگاه  چانگ  امیلی 
است؛  پرداخته  ملل  سازمان  گزارش  این 
تبعات  از  برخی  چرا  اینکه  مانند  جزئیاتی 
معنی  نه؟  دیگر  برخی  است  جبران پذیر 
گازهای  نشر  حذف  تاثیر  با  رابطه  در  آن 
گلخانه ای و کربن چیست؟ و اینکه در آینده 

افتاد. خواهد  اتفاقی  چه 

تبعات جبران ناپذیر
از  شماری  به  ملل  سازمان  گزارش 
هم اکنون  که  می پردازد  اقلیمی  تغییرات 
دیگر  قرن  چند  تا  و  است  وقوع  حال  در 
نشر  اگر  حتی  داشت؛  خواهند  ادامه  نیز 
گاز دی اکسید کربن فورا متوقف شود. این 
از  ذخیره شده  کربن  ورود  شامل  تغییرات 
افزایش  زمین،  کره  جو  به  منجمد  خاک 
دمای آب اقیانوس ها و افزایش سطح آب 
دریاهاست که منجر به وقوع سیل در مناطق 

می شوند. ساحلی 

انتظار می رود برخی از این تغییرات را نتوان 
تغییراتی  جبران کرد.  دیگر  سال  هزاران  تا 
یخی گرینلند،  ورقه  شدن  ذوب  شامل  که 
غربی،  جنوبگان  یخی  ورقه  شدن  ذوب 
عمق  در  اکسیژن  کمبود  و  شدن  اسیدی 

است. اقیانوس ها 
دستیابی  دنبال  به  سناریوها  از  بسیاری 
روند  کاهش  و  پاریس  معاهده  هدف  به 
 1.۵ از  کمتر  به  زمین  کره  دمای  افزایش 
درجه سلسیوس تا سال 2100 است. در این 
سناریوها از مفهومی به نام overshoot یا 

می شود. صحبت  هدف  از  رفتن  فراتر 
میانگین  که  می شود  گفته  مفهوم  این  در 
 1.۵ از  بیش  موقت  طور  به  جهان  دمای 
درجه سلسیوس افزایش پیدا می کند چون 
انتشار  برای کاهش  الزم  سرعت  و  توانایی 
گفته  به  ندارد.  وجود  گلخانه ای  گازهای 
و  کنکوردیا  دانشگاه  استاد  متیوز،  دیمون 
رئیس تحقیقات دپارتمان پایداری و دانش 
را  دی اکسید کربن  نشر  که  زمانی  اقلیم، 
 1.۵ از  بیش  دمای کره زمین  متوقف کنیم 
همین  »به  و  شده  سلسیوس گرم تر  درجه 
را  دی اکسید کربن  گاز  بتوانیم  اگر  ترتیب،  
نقطه  از  دما  کاهش  احتمال  کنیم،  خارج 

می آيد«. به وجود  پیک 
در این گزارش آمده که بشر قطعا می تواند 
زمین  جو  از  دی اکسید کربن  تا  کاری کند 
ذخیره  آن  در  طوالنی  مدتی  برای  و  حذف 
شود؛ فناوری که به نام جذب و ذخیره کربن 

»ایده  می گوید:  متیوز  می شود.  شناخته 
بیشتری  مقبولیت  دی اکسید کربن  حذف 
به  دستیابی  و  پیدا کرده  به گذشته  نسبت 

است.« پیدا کرده  بیشتری  احتمال  آن 
طور  به  جهان  دمای  تغییر  متیوز  به گفته 
دلیل  همین  به  و  داد  نخواهد  رخ  طبیعی 
تغییرات  می کنند  فکر  خیلی ها  که  است 

است. اجتناب  قابل  غیر  اقلیمی 

کدام دسته از تغییرات 
جبران پذیرند؟ و چگونه امکان پذیر 

است؟
گزارش سازمان ملل نشان می دهد که تغییر 
دما و اسیدی شدن سطح اقیانوس ها )اما 
نه در عمق( جبران پذیر است. در این گزارش 
اشاره می شود که »تغییرات اقلیمی اگر در 
هزاران  تا  صدها  بماند  باقی  مسیر  همین 

سال دیگر ادامه خواهند داشت«.
میزان  با  جبران پذیر  تبعات  متیوز  به گفته 
دی اکسید کربن موجود در جو زمین و اقدام 
فوری و متناسب با آن ارتباط مستقیم دارد.
متان  به گاز  مربوط  دما  افزایش  از  بخشی 
کوتاه تری  عمر  که  گلخانه ای  گاز  است؛ 
در  اما  دارد  دی اکسید کربن  به  نسبت 
قوی تر  بسیار  حرارت  خروج  از  جلوگیری 
اما  است  سال   12 متان  عمر  طول  است. 

سال. صدها  دی اکسید کربن 
گرمایش  میزان  »مثال  می گوید:  ماتیوز 
دی اکسید کربن  به  نسبت  متان  از  حاصل 
اگر  دارد.  بیشتری  جبران پذیری  قابلیت 

قابل  میزان  به  را  متان  گاز  نشر  بتوانیم 
می توانیم  نهایت  در  دهیم،  توجهی کاهش 
از آن را جبران  از گرمایش حاصل  مقداری 

» کنیم.

فعال هیجان زده نشوید
دمای کره زمین زمانی به ثبات می رسد 
زمین  به جو  تزریق گاز دی اکسید کربن  که 
انتشار  را متوقف کنیم؛ مرحله ای که در آن 
تولید کربن به صفر می رسد. در این مرحله 
یا  جذب  روش  با  باقی مانده  کربن  میزان 

از بین می رود. حذف 
برای حذف دی اکسید کربن  ماتیوز  به گفته 
موجود در جو زمین، زمان زیادی الزم است 
آینده  نسل های  نفع  به  موضوع  این  اما 
هیچ  »تقریبا  می گوید:  ماتیوز  بود.  خواهد 
تبعاتی را نمی توان طی چندین دهه جبران 

کرد.«

تبعات  از  برخی  نمی توان  چرا 
تغییرات اقلیمی را جبران کرد؟

که  روندی  »هر  می دهد:  توضیح  ماتیوز 
شامل اقیانوس یا خاک منجمد یا یخچال 
اینرسی  و  زمان  به مدت  نیاز  باشد  طبیعی 

دارد.« نیاز  بیشتری 
ارشد  محقق  و  دانشمند  فالتو،  گرگ 
تغییرات اقلیمی و محیط زیست در کانادا و 
سازمان  نویسندگان گزارش  رئیس  معاون 
ملل می گوید که روندهای کند گره خورده به 
یکدیگر نیز مدت زمان مورد نیاز را افزایش 
کنید  اضافه  هم  را  مورد  این  می دهد. 
افزایش  باالتر  دماهای  در  آب  حجم  که 

می یابد.
فالتو می گوید: »سطح آب دریاها همچنان 
افزایش پیدا می کنند چون ورقه های بزرگ 
تعادل  به  برای  بیشتری  زمان  به  یخی 
عمق  دارند.  را  جدید  دمای  با  رسیدن 
اقیانوس ها نیز زمان بیشتری نیاز دارند تا 
به اندازه ای گرم شود که متناسب با دمای 

باشد.« آن  سطح 
اقیانوس ها همچنان  به گفته ماتیوز دمای 
به میزان گاز دی اکسید کربنی که از قرن ها 
واکنش  کرده ایم،  زمین  جو  وارد  پیش 
تاکنون  اقیانوس ها  واقع  در  نشان می دهد. 
انتشار  به  نسبت  تا  نکرده اند  فرصتی  پیدا 
گازهای گلخانه ای اخیر واکنش نشان دهند. 
و قرن های  در دهه ها  اتفاقی است که  این 

می دهد. رخ  آینده 

جبران  غیر قابل  تغییرات  این  تاثیر 
در نهایت چه خواهد بود؟

دالهاوزی  دانشگاه  استاد  مانوئل،  پاتریشیا 
در هالیفکس مدت هاست که به این موضوع 
فکر می کند. او درباره اینکه مناطق ساحلی 
چگونه باید برای تغییرات اقلیمی و تبعات 
می کنند؛  تحقیق  کنند،  برنامه ریزی  آن 
دریاها  آب  سطح  افزایش  مانند  تبعاتی 
و  فاجعه بار  طبیعی  بالیای  وقوع  همراه  به 

می آید. آن  همراه  به  سیلی که 
مانوئل می گوید: »انتشار گازهای گلخانه های 
کم و بیش ما را با افزایش سطح دریاها در 
طوالنی مدت گرفتار می کند. ما باید برای آن 

برنامه داشته باشیم.«
که  است  معنی  بدان  این  مانوئل  گفته  به 
آن  بودن  ماندگار  و  جبران ناپذیری  با  باید 
بیاییم. مردم شامل محو شدن زمینی  کنار 
خواهند بود که تاریخچه زندگی آنها بوده و از 

تکیه کرده اند.    آن  به  پیش  قرن ها 
ذهنیت  تغییر  یک  »این  می گوید:  مانوئل 
واقعی است. آن مناطق ساحلی خیلی دوام 
نخواهد داشت. فکر کردن به آن نگران کننده 
از  چیزهایی که  از  باید  بدانی  اینکه  است؛ 

جهت فرهنگی و اقتصادی برایت بسیار عزیز 
بگذری.« بودند، 

می گیرند.  شکل  کند  بسیار  تغییرات  این 
جدید  شرایط  با  سازگاری  و  برنامه ریزی 
عمل  در  اما  باشند  آسان تر  تئوری  در  شاید 
که  دیده ایم  »تاکنون  است:  مشکل  بسیار 
چقدر سخت است- چون هنوز هیچ اقدامی 

نداده ایم.« انجام 
آیا کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تاثیری 
جبران ناپذیر  و  طوالنی مدت  آسیب های  بر 
مانند افزایش سطح دریاها خواهد داشت؟ 

قطعا. بله، 
داد،  خواهد  رخ  تغییراتی  آینده  در  باالخره 
اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای سرعت 
می گوید:  فالتو  می کنند.  بیشتر  را  تغییر 
میزان  به  دریا  آب  سطح  افزایش  »نرخ 
بستگی  آینده  در  گازهای گلخانه ای  انتشار 

دارد.«

اگر  گزارش سازمان ملل نشان می دهد که 
به   2100 سال  تا  گلخانه ای  گازهای  انتشار 
میزان چشمگیری کاهش پیدا کنند، سطح 
آب دریاها از 0.28 متر به 0.۵۵ متر افزایش 
پیدا می کند. اما اگر میزان انتشار همچنان 
قرن  پایان  تا  دریاها  آب  سطح  باشد،  باال 
باالتر  متر   1.88 تا  متر   0.98 بین  احتماال 
سال  تا  نمی توان  شرایط  این  در  می آید. 
متر   2 به  دریاها  آب  افزایش  مانع    2100
و تا سال 21۵0 به ۵ متر شد. اگر افزایش 
سانتی گراد  1.۵درجه  میزان  به  زمین  دمای 
میانگین  آینده،  سال  2هزار  تا  بماند،  باقی 
سطح آب دریاها در جهان تا 2 متر افزایش 
خواهد داشت. اگر افزایش دما به 2 درجه 
سانتی گراد برسد سطح آب دریاها بین 2 تا 
6 متر افزایش می یابد و اگر دمای کره زمین 
بین  دریاها  آب  درجه گرم تر شود سطح   ۵

باالتر می رود. 19 تا 22 متر 
به همین ترتیب تغییرات غیر قابل بازگشت 
در ورقه های یخی، یخچال ها، خاک منجمد 
شدیدتر  و  سریع تر  اقیانوس ها  اعماق  و 

بود. خواهد 
ماتیوز می گوید: »اگر در روند ثبات افزایش 
دما موفق نشویم، دیگر جبران پذیری تبعات 
داشت.  نخواهد  اهمیتی  اقلیمی  تغییرات 
چون تا آن زمان وارد رژیم آب وهوایی جدید 
فاجعه بار و شدید  تبعات  با  باید  و  شده ایم 
آن روبه رو شویم.« ماتیوز در ادامه می گوید 
این  کلید  صفر  کربن  هدف  به  دستیابی 
مسئله است. در واقع اولین چیزی است که 
تعیین می کند چه سطحی از تاثیرات آن را 

آینده تجربه می کنیم. در دهه های 

یونسکو در اولین ابالغیه خود از زمان تصرف 
افغانستان توسط طالبان، خواستار حفاظت از 

میراث در این کشور شده است.
خواستار  یونسکو،  مدیرکل  آزوالی،  آدری 
رعایت  با  افغانستان  میراث فرهنگی  »حفظ 
کامل قوانین بین المللی و اتخاذ کلیه اقدامات 
از  حفاظت  و  حفظ  برای  الزم  احتیاطی 
میراث فرهنگی در برابر آسیب و غارت« است.
در  که  سازمان  این  میراث آریا،  گزارش  به 
پاریس مستقر است، اعالم کرده که وضعیت 
تالش  تمام  و  می کند  پیگیری  نزدیک  از  را 
خود را برای حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند 
افغانستان به کار می گیرد. آدری آزوالی گفته 
وضعیت  نزدیک  از  سازمان  این  که  است 

دارد. نظر  زیر  را  افغانستان 
بسیاری از سازمان های کمک رسان فرهنگ و 
میراث، از اظهارنظر برای مطبوعات خودداری 
کرده اند، زیرا وضعیت در افغانستان همچنان 
و  باستان شناسان  محققان،  و  است  ناپایدار 
حضور  آن جا  در  میراث فرهنگی  فعاالن  دیگر 

دارند.
به  کمک رسانی  وظیفه اش  که   Aliph بنیاد 
است  اضطراری  مواقع  در  مرمت  پروژه های 
و همچنین بنیاد کوه فیروزه که بر مصنوعات 
مصاحبه های  از  دو  هر  دارد،  تمرکز  بشری 
که  زمانی  تا  کردند  خودداری  مطبوعاتی 
اطالعات بیش تری درباره پیشرفت پروژه های 
مرمتی و باستان شناسی در حال انجام در این 

برسد. دستشان  به  کشور 
همچنین این امید وجود دارد که طالبان مانند 
سه چهارم  حدود  خود که  قبلی  قدرت  دوران 
کشور را از سال 1996 تا 2001 در اختیار داشتند، 
سال  در  باشد.  نداشته  افراط گرایانه  تفکرات 
میراث  در  که  بامیان،  بوداهای  آن ها   ،2001
جهانی یونسکو ثبت شده بود را تخریب کردند. 
نابودی بوداها با ارتفاع 38 متر و ۵۵ متر و با 
قدمتی 1۵00ساله واکنش جهانیان را برانگیخت 
و موجب محکومیت گسترده بین المللی این 

گروه افراطی شد.
در عین حال، موزه ملی افغانستان از ایمنی 
و  کرده  نگرانی  ابراز  خود  تاریخی  اشیای 
خواستار حفاظت از آن ها در برابر غارت و قاچاق 

است. شده 

این موزه که مجموعه ای از 80 هزار اثر باستانی 
در  شنبه  روز  است،  داده  جای  خود  در  را 
فیسبوک خود اعالم کرد: »تسخیر این کشور 
توسط طالبان منجر به »هرج و مرج بی سابقه« 
در کابل شده است و قاچاقچیان از این فرصت 
برای غارت اموال خصوصی و عمومی استفاده 

می کنند«.
در ادامه این بیانیه آمده است: »کارکنان موزه 
می برند،  به سر  امنیت  در  تاریخی  اشیای  و 
اما تداوم این وضعیت آشفته باعث افزایش 
نگرانی ها درباره امنیت کارکنان موزه و اشیای 

آن می شود.« تاریخی 
این موزه همچنین از نیروهای امنیتی و حتی 
طالبان خواسته امنیت این موزه و اشیا داخل 

آن را تضمین کنند.

بررسی جزئیات گزارش اخیر اقلیمی سازمان ملل نشان می دهد

مرگ تدریجی خشکی های کنار دریا
حذف کربن می تواند مسیر افزایش دما را در طوالنی مدت تغییر دهد اما افزایش سطح دریاها 
تا چندین قرن دیگر ادامه خواهد داشت

یونسکو خواستار حفظ آثار  باستانی افغانستان شد

کشف یک مومیایی 
در »پمپئی«

مومیایی یک مرد که در وضعیت مطلوبی قرار دارد 
در مقبره ای واقع در شهر تاریخی »پمپئی« کشف 
شد.به گزارش ایسنا، به نقل از الیوساینس، بقایای 
یکی از ساکنان شهر »پمپئی« که بخش هایی از 
آن مومیایی شده است در مقبره ای که خارج از 
مرکز این شهر قرار دارد کشف شد.با توجه به 
حکاکی هایی که بر روی این مقبره نقش بسته 
است می توان نتیجه گرفت این بقایا به مردی به 
نام »Marcus Venerius Secundio« تعلق 
دارد که در زمان مرگ در دهه 60 میالدی زندگی 
می کرده و زمانی نیز برده بوده است. این مرد 
پس از آن که از بردگی رهایی پیدا می کند به یک 
کاهن تبدیل می شود.بقایای این مرد در مقبره ای 
کشف شد که زمانی در آن تصاویر گیاهان سبز 
بر پس زمینه آبی رنگ نقش بسته بودند. اثرات 
محو این نقاشی ها هنوز بر روی دیوارهای خارجی 
مقبره وجود دارد. بقایای این مرد در اتاقکی ُمهر 
و موم شده کشف شد که سقفی قوس دار برای 
از  یکی  و  موها  هنوز  است.  شده  ساخته  آن 
گوش های او بر روی جمجمه قابل تشخیص 
از  تکه هایی  همچنین  هستند.باستان شناسان 
پارچه و دو بطری شیشه ای را که بیشتر با نام 
»Unguentarium« شناخته می شوند در مقبره 
این مرد کشف کرده اند. این نوع ظروف شیشه ای 
معموال در قبرستان های رومی و یونانی کشف 
عطرهایی  و  روغن  حاوی  معموال  و  می شوند 
هستند که در مراسم ترحیم مورد استفاده قرار 
می گیرند.در این مقبره همچنین دو ظرف کشف 
شد؛ یکی از آن ها یک ظرف آبی شیشه ای است 
 Novia Amabilis« که به زنی که از او به عنوان
« )همسر مهربان( یاد شده است، تعلق دارد.
سوزاندن اجساد رایج ترین روش برای ساکنان 
»پمپئی« در دوران رومی بوده است. مشخص 
نیست که چرا جسد این مرد سوزانده نشده و 
حتی مشخص نیست آیا بخش هایی از جسد 
این مرد عمدا مومیایی شده است یا خیر.این 
مقبره در گورستان »پورتا سارنو« که درست در 
بیرون از دیوارهای شهر قرار دارد واقع شده است.

آیا کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای تاثیری بر آسیب های 
طوالنی مدت و جبران ناپذیر 
مانند افزایش سطح دریاها 
خواهد داشت؟ بله، قطعا. 
باالخره در آینده تغییراتی رخ 
خواهد داد، اما افزایش انتشار 
گازهای گلخانه ای سرعت تغییر 
را بیشتر می کنند. نرخ افزایش 
سطح آب دریا به میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای در آینده 
بستگی دارد

گزارش اخیر سازمان ملل از وضعیت آب وهوایی کره زمین، زنگ خطر تبعات جبران ناپذیر تغییرات اقلیمی را به صدا درآورد. تبعاتی مانند 
افزایش سطح آب دریاها و وقوع سیل در مناطق ساحلی که تا چندین قرن دیگر یا بیشتر از آن ادامه خواهد داشت؛ حتی اگر نشر گازهای 

گلخانه ای و روند افزایش دمای کره زمین را متوقف کنیم.

بدون مرز

معاون گردشگری: چهار ماه 
درباره صدور ویزای توریستی 
بحث کردیم و موافقت ها و 
تاییدها صادر شد اما به نظر 
می رسد این طرح حذف و یا 
وتو شده است

معاون گردشگری می گوید با وجود تایید 
و موافقت مهم ترین کمیته های ستاد ملی 
کرونا با از سرگیری صدور ویزای ایران، اما 
ستاد این طرح را وتو و یا به نوعی حذف 

کرده است.
پیش تر  تیموری  ولی  ایسنا،  گزارش  به 
اولیه کمیته های  توافق  با  بود  اعالم کرده 
زیرمجموعه ستاد ملی کرونا، صدور ویزای 
ایران برای گردشگران خارجی از نیمه تیرماه 
1۴00 از سر گرفته می شود، اما با گذشت 
یک ماه و نیم از زمان وعده داده شده، ستاد 
ملی مدیریت کرونا هنوز چنین مصوبه ای را 
صادر نکرده است. گمان متولیان گردشگری 
بر این است که همزمانی این تصمیم گیری 
با آغاز پیک های کرونا در کشور مانع از صدور 

این مصوبه بوده است.
بنا بر اعالم وزارت امور خارجه، ویزای ایران 
از فروردین ماه سال 1399 برای گردشگران 
خارجی صادر نمی شود. این در حالی است 
که اتباع خارجی برای درمان، تحصیل، کار 
یا به صورت ترانزیت همچنان در تردد  و 
با ایران هستند و مانعی برای سفر ندارند. 
کشورهای  اتباع  برای  مسیر  این  حتی 
همسایه که در مقاطعی وضعیتی مشابه 
کرونا  ویروس  شیوع  لحاظ  به  ایران  با 
آمارهای گمرک  است.  بوده  باز  داشته اند، 
وجود  با  سال گذشته،  می کند  تایید  نیز 

محدودیت های صدور ویزا، ۵12 هزار و 699 
نفر خارجی به ایران سفر کرده اند. معاون 
گردشگری نیز چندی پیش اعالم کرد که در 
سه ماهه نخست امسال، 27 هزار گردشگر 

به انگیزه درمان به ایران سفر کرده اند.
معاون گردشگری به ایسنا می گوید: حدود 
چهار ماه در مهم ترین کمیته های ستاد ملی 
کرونا، از جمله کمیته امنیتی، اجتماعی و 
مهم  دستگاه های  نمایندگان  انتظامی که 
از  چگونگی  درباره  دارند،  حضور  مؤثر  و 
سرگیری سفر گردشگران خارجی به ایران 
و  بحث کردیم  توریستی  ویزای  صدور  و 
بود  قرار  شد.  صادر  تاییدها  و  موافقت ها 
مصوبه ستاد ملی کرونا برای تیرماه صادر 
شود، اما به نظر می رسد این طرح حذف و 

یا وتو شده است.
موافقت  داده  خبر  تازگی  به  تیموری که 
وزارت امور خارجه برای از سرگیری صدور 
ویزای ایران برای بازدیدکنندگان اکسپو دبی 
را گرفته است، اظهار می کند: هفته گذشته 
حضور  با  خارجه  امور  وزارت  در  جلسه ای 
نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت اطالعات 
سوی  از  طرح  این  و کلیات  برگزار   ... و 
نمایندگان این دستگاه ها تایید شد، فقط 
باید جزئیات آن معلوم شود تا مجوز صدور 
ویزای ایران به صورت محدود همزمان با 
رویداد شش ماهه اکسپو دبی صادر شود.

معاون گردشگری

ستاد کرونا صدور ویزای ایران را وتو کرد

به گفته ماتیوز دمای اقیانوس ها 
همچنان به میزان گاز 

دی اکسید کربنی که از قرن ها 
پیش وارد جو زمین کرده ایم، 

واکنش نشان می دهد. در واقع 
اقیانوس ها تاکنون فرصتی  پیدا 

نکرده اند تا نسبت به انتشار 
گازهای گلخانه ای اخیر واکنش 
نشان دهند. این اتفاقی است 
که در دهه ها و قرن های آینده 

رخ می دهد
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 شماری از صاحب نظران حوزه آب درباره برنامه های علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو 
و وضعیت حکمرانی آب در کشور اظهار نظر کردند 

بلندپروازی بدون واقع بینی
امیر آقاکوچک؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا: وضعیتی که کشور ما در حوزه منابع آب دارد، نتیجه رفتارهای انسانی است

امیر آقاکوچک؛  استاد دانشگاه 
کالیفرنیا:

در حال حاضر قوانین خوب 
داریم، اما متاسفانه اجرا 

نمی شود. دلیل اینکه به حریم 
رودخانه ها تجاوز می شود 

این است که قوانینی داریم 
که به دلیل فساد اداری اجرا 

نمی شود. نهادهای خاص 
می توانند هر کجا خواستند 
جنگل ها را از بین ببرند و 

هر کجا خواستند به حریم 
رودخانه ها تجاوز کنند

 رضا مکنون؛ رئیس انجمن 
مهندسی منابع آب ایران:

آب زیربنای محیط زیست، 
پایداری سرزمین و همزمان 
پیشران توسعه کشور است. 
تمام منابع آب بستر حیات 

هستند. اگر با سومدیریت این 
منابع خشک شوند، دیگر ایرانی 
وجود ندارد تا ما برای آن برنامه 

۵ ساله تعریف کنیم
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مدیرعامل آبفای قزوین:

فرونشست دشت 
قزوین 10 برابر بیشتر 

از متوسط جهانی است 
استان  آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل 
مقایسه  در  قزوین  دشت  گفت:  قزوین 
بیشتر  برابر   10 حدود  جهانی  میانگین  با 
نشست دارد، به طوری که میانگین جهانی 
میزان  این  و  است  سانتی متر  نیم  ساالنه 
در قزوین بین 2 تا 10 سانتی متر است. به 
گزارش ایلنا داراب بیرنوندی با بیان اینکه 
فرونشست  جبران  در  درصد   30 بارندگی 
رفتن  بین  از  با  گفت:  است  موثر  زمین 
با داشتنت  ساختار خاک طی زمان حتی 
را  نمی توان فرونشست زمین  نیز  بارندگی 

جبران کرد. کامل  طور  به 
استان  آب و فاضالب  شرکت  مدیرعامل 
شواهد  به  توجه  با  کرد:  عنوان  قزوین 
زیرزمینی  آب های  سفره های  موجود 
برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  قزوین 
شرکت  فعالیت های  رغم  علی  و  نیستند 
بی رویه  برداشت  هم  هنوز  منطقه ای  آب 
به  نسبت  افراد  برخی  و  افتاده  اتفاق 
قزوین  دشت  ندارند.  توجه  فرونشست ها 
 10 حدود  جهانی  میانگین  یا  مقایسه  در 
که  طوری  به  دارد،  نشست  بیشتر  برابر 
سانتی متر  نیم  ساالنه  جهانی  میانگین 
تا   2 بین  قزوین  در  میزان  این  و  است 
10 سانتی متر است. در حال حاضر به 29 
تانکر آب رسانی  با  روستای استان قزوین 
برای  نیز  روستا   316 حدود  و  می شود 
مواجه  مشکل  با  کشاورزی  آب  تامین 

. هستند
از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  بیرنوندی 
مختلف  مصارف  برای  سطحی  آب های 
استان هایی است  از معدود  قزوین  گفت: 
که در آن استفاده از آب های سطحی مورد 
توجه قرار نمی گیرد؛ این در حالی است که 
مصارف  انواع  برای  را  آب ها  این  می توان 

به کار گرفت.

سخنگوی صنعت برق مطرح کرد:

افزایش 7500 مگاواتی 
مصرف برق نسبت به 

عاشورای سال 99
افزایش  از  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
در  کشور  برق  مصرف  مگاواتی   7۵00
عاشورای 1۴00 نسبت به سال قبل به رغم 
بار نسبت به 3 ماه گذشته  کاهش پیک 
خبر داد. به گزارش توانیر، رجبی مشهدی 
پنج  در  مصرف  کاهش  رغم  به  گفت: 
اغلب  تعطیلی  به  توجه  با  گذشته  روز 
مشاغل، کسب و کارها و ادارات و سازمانها 
عاشورا که  و  تاسوعا  روزهای  همچنین  و 
معموال روزهای کم باری برای صنعت برق 
برق کاهش  محسوب می شوند و مصرف 
قابل توجهی پیدا می کند، مصرف برق در 
مگاوات   608 و  هزار   ۴9 به  عاشورا  روز 
رسید و اگرچه این میزان از هفتم خرداد 
ماه به بعد که هیچ یک از پیک بارهای ما 
کمتر از ۵0 هزار مگاوات نبود، کمتر است؛ 
عاشورای  از  مگاوات   ۵00 و  هزار   7 اما 
دما  است، گرچه  شده  بیشتر  قبل  سال 
مدت  از  درجه گرمتر   2 روز  این  در  هم 
افزایش  که  بود  گذشته  سال  در  مشابه 
مگاوات   2۴00 حدود  آن  معادل  مصرف 
بوده به نظر می رسد ۵000 مگاوات عددی 
به  نسبت  توجهی  قابل  رشد  که  است 

می دهد. نشان  را  سال گذشته 
رجبی مشهدی گفت: حدود 2 هزار مگاوات 
از مشترکان جدید  افزایش مصرف ناشی 
مگاوات  هزار   3 اما  داریم،  برق  صنعت 
باشد  داشته  دیگری  منشا  می تواند  دیگر 
که باید کانون توجه ما به سمت رمز ارزها 
در  غیرمجاز  صورت  به  کشور  در  باشد که 

هستند. فعالیت  حال  در  کشور 
 6 این که در طی  بیان  با  رجبی مشهدی 
شبکه  بار  به کاهش  توجه  با  گذشته  روز 
تامین  در  را  گشایش هایی  توانستیم 
اضافه  باشیم،  داشته  صنعت  بخش  برق 
در  توانستند  صنایع  خوشبختانه  کرد: 
محدودیتی  وجود  بدون  روز  چند  این 
طوری  به  باشند،  داشته  فعالیت  جدی 
محدودیتی  سیمان  صنعت  بخش  در  که 
اوج  ساعات  در  جز  به  و  نداشته  وجود 
سال های  با  متناسب  هم  آن  مصرف که 
برق  نیاز  درصد   7۵ است،  بوده  گذشته 
این بخش تامین شده و در بخش فوالد 
در  مورد نیاز  برق  درصد   70 از  بیش  نیز 
روزهای اخیر تامین شده و برای روزهای 
آتی سعی می کنیم شیفت شبانه صنعت 
فوالد بدون محدودیت باشد اما طی روز 
در حد توان و به اندازه ای که برای تولید 
مورد نیاز  برق  بخش  این  در  اکسیژن 

کنیم. تامین  را  است 

خشکسالی، تغییر اقلیم، حکمرانی آب، مدیریت منابع، فرهنگ غلط مصرف، مکانیزه نبودن کشاورزی، مدیریت 
سازه ای یا نبود آمار و اطالعات؟ کدامیک از این موارد مهم ترین چالش پیش روی وزارت نیرو در دولت سیزدهم 
است و برای رفع آن ها چه باید کرد؟ این ها سواالتی بود که در جلسه ای که جمعه شب گذشته در شبکه اجتماعی 
کالب هاوس برگزار شد، مطرح و کارشناسان و مسئوالن حوزه آب از زوایای مختلف به آنها پاسخ دادند. در مجموع 
می توان گفت کارشناسان حاضر در این جلسه اعتقاد داشتند حل مسائل حوزه آب نیاز به نگاهی بلند مدت دارد 
و مشکالت این حوزه در بسیاری حوزه های دیگر ریشه دارد و رفع آن ها ممکن است به عمر چهار ساله یا هشت 
ساله وزارت وزیر قد ندهد. در نتیجه مقوله آب در کشور با تمام چالش هایی که با آن روبه رو است نیاز به نگاهی 

بلند مدت و برنامه ریزی هایی فراتر از برنامه ریزی های یک وزیر دارد. 

برنامه ریزی در حوزه آب باید از بازه های 
چهارساله و عمر وزارت یک وزیر خارج 
شود. ما باید برای حل مشکالت حوزه 
)برنامه  کوتاه مدت  برنامه های  آب، 
)برنامه  میان مدت   ، توسعه(  هفتم 
بلندمدت  و  توسعه(  نهم  و  هشتم 
توسعه(  یازدهم  و  دهم  )برنامه 
سال   2۵ با  معتقدم  باشیم.  داشته 
برنامه ریزی بتوانیم کشور را دوباره به 

بیاوریم.   بقا  مسیر 
مهم ترین چالش های موجود در حوزه 
آب را از وجوه مختلف می توان برشمرد. 
کشور از لحاظ کمیت آب دچار مشکل 
با  اقلیمی،  منظر  از  عبارتی  به  است، 
از  هستیم.  روبه رو  منابع  محدودیت 
منابع  محدودیت  اقلیم  تغییر  سویی 
این  کنار  در  می کند.  تشدید  را  ما 
در  آب  نادرست  حکمرانی  چالش ها 
ایران به این مشکالت دامن زده است. 
عالوه بر این موارد ما در حوزه آب های 
مواجه  مسائلی  با  هم  بین المللی 
هستیم. در سیاست های کالن آب که 

در برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو ذکر 
شده، بندی وجود دارد که به جلوگیری 
کشور  از  مشترک  آب های  خروج  از 
بحث  جای  موضوع  این  دارد.  اشاره 
دارد. آقای وزیر در برنامه خود آورده اند 
پروژه های ناتمام در حوزه آب به 300 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از 
دوازده   1۴00 بودجه  در  دولت  طرفی 
این  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
امر در نظر گرفته است. یک ضرب و 
تقسیم ساده نشان می دهد برای اتمام 
برنامه ریزی  باید  نیمه تمام  پروژه های 
2۵ ساله داشته باشیم. اما در عوض 
پروژه ها،  این  اتمام  برای  برنامه  ارائه 
برنامه احداث 300 پروژه با اعتبار 87 
هزار میلیارد تومان در برنامه ارائه شده 
پیش بینی  پیشنهادی  وزیر  سوی  از 

است. شده 
اعالم  پیش  آقای سعیدی کیا چندی 
ساله   ۵ برنامه های  تمام  از  کردند، 
اجرایی  درصد   2۵-20 فقط  توسعه، 
شده است. چرا برنامه می ریزیم؟ چرا 

برنامه های  عاقالنه تر حرف نمی زنیم؟ 
ما بلندپروازانه بوده و کسی هم آن را 
می کنم  پیشنهاد  است.  نکرده  پایش 
این کار شروع شود.  برنامه هفتم  در 
پایش برنامه ها را به عهده دستگاه های 
مستقل از دولت بگذارند. دانشگاهیان 
را دعوت به همکاری کنند تا در طول 
ارائه  برنامه های  ببینند  برنامه  اجرای 
شده تا چه میزان اجرا می شوند. این 
شکلی  به  آب  حوزه  در  باید  موضوع 

شود.  دنبال  جدی 
پایداری  زیست،  محیط  زیربنای  آب 
توسعه  پیشران  همزمان  و  سرزمین 
بستر  آب  منابع  تمام  است.  کشور 
حیات هستند. اگر با سو مدیریت این 
منابع خشک شوند، دیگر ایرانی وجود 
ساله   ۵ برنامه  آن  برای  ما  تا  ندارد 
از  حفاظت  و  بقا  برای  تعریف کنیم. 
بسترهای آبی کشور تا به حال ضعیف 
جزو  باید  امر  این  کرده ایم،  عمل 

باشد. ما  اصلی  برنامه های 
یک  به  آب  منابع  مدیریت  حوزه  در 

تحول بزرگ و جدی فکری در ایران 
نیاز داریم. برای اینکه سیاست کالن 
باشیم،  داشته  زمینه  این  در  درستی 
نیاز به اصالح سیاست ها و راهبردهای 
کالن موثر بر آب داریم. در کشاورزی 
تکلیف خودکفایی، خوداتکایی، امنیت 
غذایی و ... روشن شود. سیاست های 
اصالح  به  نیاز  حوضه ای  بین  انتقال 

دارد.
مهمی  موضوع  پساب ها  بازچرخانی 
در  که  تعهداتی  طبق  اگر  که  است 
برنامه  توسعه داده ایم آن را اجرا کنیم، 
حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب در 
هدف گذاری  می توانیم  هفتم  برنامه 
با  همراه  موارد  این  است  الزم  کنیم. 
عدد و رقم در برنامه لحاظ و در پایان 
سال گزارش مربوط به آن ارائه شود. 
میلیارد   20-1۵ حداقل  اقدامات  این 
این  می کند.  آزاد  آب  مترمکعب 
روش بسیار بهتر از آن است که برای 
استخراج آب های ژرف و انتقال آب از 
هزینه  عمان   دریای  و  فارس  خلیج 
هزار   ۴0 مترمکعب  هر  برای  و  کنیم 

بپردازیم. تومان 

وضعیتی که کشور ما در حوزه منابع آب 
در آن قرار دارد، نتیجه رفتارهای انسانی 
است. به عبارتی عامل انسانی ما را به این 
روز انداخته است. ما با خشکسالی انسان 
محور روبه رو هستیم، یعنی خشکسالی 
که عامل انسانی در آن نقش بسیار قابل 
ساخت  تا  آب  انتقال  از  دارد.  توجهی 
آب های  بی رویه  مصرف  و  سد  بی رویه 
زیرزمینی همه عوامل انسانی خشکسالی 
هستند. نتیجه تشدید این عوامل و تداوم 
بازه  یک  برای  محور  انسان  خشکسالی 
طوالنی، ورشکستگی آبی است. از نظر من 
وزیر پیشنهادی هر کسی باشد مشکالت 
را  انرژی کشور  و  آب  پایه ای  و  اساسی 
نمی تواند حل کند. به این دلیل که وزیر از 
هر جناح سیاسی که باشد و هر شخصی 
که باشد، چهره آکادمیک باشد یا مدیر 
اجرایی، یک مشکالتی در ساختار سیاسی 

کشور وجود دارد که مانع از این می شود 
که بتوانیم تغییرات اساسی ایجاد کنیم. 
اقتصاد  به  وابسته  انرژی  و  موضوع آب 
است. اقتصاد ایران دولتی و نیمه دولتی 
و در عین حال بسیار ناکارآمد است. به 
همین دلیل ما مسائل مربوط به قیمت 
آب و قیمت انرژی و مصرف را نمی توانیم 
به این سادگی حل کنیم. ما احتیاج به 
داریم.  رقابتی  و  آزاد  اقتصاد کامال  یک 
بدون آن امکان ندارد بتوانیم به سواالت 
اساسی و پایه ای که در این حوزه مطرح 
است پاسخ دهیم. وقتی اقتصاد دولتی 
باشد نه رقابتی، طبیعی است که به خاطر 
سمتی  به  دولتی  سیاست گذاری های 
تقویت  را  کشاورزی  صنعت  که  برویم 
کنیم در حالی که گزینه های دیگری  مثل 

توسعه گردشگری هم داشته باشیم. 
عالوه بر این موارد ما قوانین محیط زیستی 

قوی و مدرن احتیاج داریم. در حال حاضر 
اجرا  متاسفانه  اما  داریم،  خوب  قوانین 
نمی شود. دلیل اینکه به حریم رودخانه ها 
تجاوز می شود این است که قوانینی داریم 
که به دلیل فساد اداری اجرا نمی شود. 
کجا  هر  می توانند  خاص  نهادهای 
خواستند جنگل ها را از بین ببرند و هر کجا 
خواستند به حریم رودخانه ها تجاوز کنند. 
بر قوانین رسانه های  این مورد عالوه  در 
باشند.  داشته  نقش  می توانند  هم  آزاد 
مهمی  نقش  شفاف سازی  در  رسانه ها 
سازمان های  دیگر  بخشی  در  و  دارند. 
مردم نهاد هستند که می توانند با نظارت بر 
عملکرد نهادها به کار نمایندگان مجلس و 
سازمان های دولتی آنها را مورد سوال قرار 
دهند. متاسفانه ما این امکانات را نداریم. 
چالش دیگر در حوزه آب، این است که در 
مطالعات پایه ای بسیار ضعیف هستیم. 
به همین دلیل یک پژوهشگر نمی تواند 
طور  به  را  کاربردی  مسائل  از  بسیاری 

دقیق و با اطمینان مطالعه کند. به طور 
مثال در موضوع خشکسالی انسان محور 
مانع داریم. در بررسی عوامل انسانی، هر 
پژوهشی که بخواهید انجام دهید و عامل 
انسانی داشته باشد، اطالعات مورد نیاز 
آن یا وجود ندارد یا به سختی در اختیار 
بخواهید  اگر  می گیرد.  قرار  پژوهشگر 
مطالعه کنید که انتقال آب از سرشاخه های 
امکان  داشته  اثری  چه  قم،  به  زاگرس 

ندارد اطالعاتی پیدا کنید.
 ممکن است اطالعاتی در قالب عدد و 
رقم به دست بیاورید، اما بعد از بررسی آن 
می بینید هر کسی چیزی گفته، نه منبع 
اطالعات  نه حتی  و  آن مشخص است 
مختلف با هم همخوانی دارند. در هیچ 
کدام از پروژه های انتقال آب، این داده ها 
که چه مقدار آب و در چه بازه زمانی منتقل 
می شود؛ اصال  مشخص نیست. این نبود 
داده و اطالعات مانع از انجام مطالعات 

عمیق می شود.

|  رضا مکنون |

| رئیس انجمن مهندسی منابع آب ایران |

|  امیر آقاکوچک |

 | استاد دانشگاه کالیفرنیا |

نیاز به یک تحول فکری جدی داریم

اقتصاد آب و انرژی باید آزاد و رقابتی باشد

وزیر نیرو در بخش آب باید
 با کلمه »نه« آشتی کند

سرمایه اجتماعی نیازمند
 ترمیم است

این  به حال  تا  نگاه ما  به مقوله آب است.  نگاه  مشکل ما 
بوده که یک آورده ای وجود دارد و ما باید همه آن را به هر 
شکل ممکن استفاده کنیم. این تصور غلط است. مثل نگاه به 
نفت است که می گوییم باید تا قطره آخر چاه را تخلیه کنیم. 
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آب در درجه اول 
میان  در  آب  به  نگاه  این  اگر  دارد.  اکولوژیک  وظیفه  یک 
مشکل  برنامه ریزی  در  همچنان  نکند،  تغییر  متخصصان 
اکولوژیک است. خواهیم داشت. نقش اصلی آب در حوزه 
 در درجه بعد است که نوبت به بهره کشی ما به عنوان انسان، 
برنامه ریزی  مشکالت  شود،  اصالح  نگاه  این  اگر  می رسد. 

می شود. مرتفع 
این جهت  در  وزرا  برنامه  اوقات  اغلب  ما می دانیم که  همه 

بیاورد. اعتماد  رای  بتواند  مجلس  در  می شود که  تدوین 
 کسی بعد از کسب رای اعتماد و شروع به کار وزیر از او سوال 
نمی کند که این برنامه چه شد؟ من دوست دارم در کشورم 
به مجلس  وزارت  زمان  در  ارائه می دهد،  برنامه  وزیری  اگر 
احضار شود و درباره روند پیشرفت برنامه خود توضیح دهد. 
فشارهای  و  سهم خواهی  و  چانه زنی  جای  به  هم  مجلس 
شده،  ارائه  برنامه  طبق  بازخواست کنند که  او  از  منطقه ای 
این ۴0 سال  در  وزیر  مورد کدام  در  نرفتی؟  یا  رفتی  پیش 

است؟ افتاده  اتفاقی  چنین 
به طور کلی معتقدم وزرای نیرو در بخش آب باید با کلمه 
»نه« آشتی کنند و به کسانی که درخواست نامتعارف در حوزه 
بدهند. ما در مدیریت آب در  نه  آب مطرح می کنند پاسخ 
اگر  همین شرایط  در  اما  داشتیم.  بسیاری  کشور خطاهای 
وزیر به برنامه ای که ارائه داده، متعهد شود و بر اساس نظم 

علمی و کارشناسی پیش برود، مسائل حل می شود.
و  منطقه ای  یا مسئوالن  تهدید مجلس،  از  بخواهد  اگر  اما   
حتی رئیس جمهور واهمه داشته باشد و بر این اساس برنامه 
مدیریت منابع آب را تنظیم کند، اشتباهات گذشته ادامه پیدا 

می کند.
در حال حاضر مسایل سیاسی و اجتماعی آب بروز پیدا کرده 
است. یکی از مصادیق آن را در خوزستان دیدیم. این اتفاقات 
هشدار است، که ما به این پیامدهای تصمیمات توجه کنیم. 
داشتن برنامه به تنهایی کافی نیست. نحوه و درستی اجرای 

برنامه اهمیت بسیار دارد. 

کشور  و کنار  گوشه  در  رهیافت هایی که  و  گفت و گوها  در 
سالیان  در  می شود  بیان  دلسوزان  و  متخصصان  جانب  از 
می شود.  یاد  ابرچالش  یک  عنوان  به  آب  بحث  از  اخیر 
اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی،  مسایل  با  چنان  چالش  این 
آب  حوزه  در  فنی  و  مدیریتی  زیستی،  محیط  اجتماعی، 
در هم تنیده شده که آن را تبدیل به یک ابر چالش کرده 
تعداد  هم  دنیا  باقی  و  منطقه  کشورهای  در  البته  است. 
متنابهی از این چالش ها وجود دارد و چیزی که در کشور 
با  این حوزه ها  باعث معضل شده است در هم تنیدگی  ما 

است. یکدیگر 
آب  حوزه  چالش های  عنوان  به  می توان  را  بسیاری  موارد 
عنوان  به  معتقدم  که  مهم  بسیار  مورد  دو  اما  برشمرد، 
پاشنه آشیل نقش ایفا می کند نبود سرمایه مالی و کاهش 

است. اجتماعی  سرمایه 
شرایطی که کشور  کشور،  در  مالی  سرمایه  نبود  زمینه  در 
تحریم ها  از  ناشی  مسائل  خصوص  به  دارد،  قرار  آن  در 
کشورهای  دیگر  با  کشور  سیاسی  روابط  شدن  محدود  و 
مالی  سرمایه های  تامین  جهت  در  بزرگ  ترمز  یک  دنیا، 
هم  داخلی  سرمایه های  مورد  در  حتی  موضوع  این  است. 
خود  کار  جدید  وزیر  که  فعلی  شرایط  در  می کند.  صدق 
به  کشور  سرمایه های  به  دسترسی  عدم  می کند،  آغاز  را 
که  برنامه ای  اگر  است.  مطرح  بزرگ  چالش  یک  عنوان 
در  کنیم،  مرور  را  کرده  ارائه  مجلس  به  پیشنهادی  وزیر 
جای جای آن بحث مسائل مالی وتامین منابع مالی ذکر 
به سرمایه های  دسترسی  امکان  عدم  معضل  به  اما  شده، 
الزم  است.  نشده  اشاره ای  بین المللی-  و  داخلی   - مالی 
نوعی سیاستگذاری کنند که  به  است مسئوالن عالی کشور 
قفل  این  شدن  باز  بدون  کنند.  باز  شکلی  به  را  قفل  این 
در  اما  کنیم  مطرح  زیبایی  بسیار  صحبت های  می توانیم 

نداریم. را  آنها  اجرای  امکان  عمل 
شده  نمایان  بیشتر  اخیر  سال های  در  که  بعدی  موضوع 
است.  عمومی  وفاق  و  اجتماعی  سرمایه  کاهش  است، 
یک  به  نتوانیم  شده  باعث  که  مشکالت کشور  و  مسائل 
قوای  و  دستگاه ها  مسئوالن  بین  چه  توافق  و  همراستایی 
در  پیدا کنیم.  دست  مردم  و  حکومت  بین  وچه  مختلف 
را  مسئله  محترم  مسئوالن  است  ممکن  موارد  از  بسیاری 
اما  کنند  ارائه  هم  را  درستی  راه حل های  و  ببینند  درست 
اجتماعی،  سرمایه  و  اعتماد  شدن  خدشه دار  دلیل  به 
می شود.  مواجه  مشکالتی  با  سیاست ها  این  شدن  پیاده 
آب،  بر متخصصان حوزه  باید عالوه  این مشکل  رفع  برای 
به کمک  هم  جامعه شناسی  و  اجتماعی  علوم  متخصصان 
بیایند و با همدلی مشخص کنند که چه کارهایی باید انجام 
شود.  ترمیم  ممکن  حد  تا  اجتماعی  سرمایه  این  تا  شود 
اگر متخصصان بهترین راه حل ها را هم ارائه کنند اما تکلیف 
این دو مورد مشخص نشود، ارائه و اجرای راهکارها محل 

کرد. باز  آن حساب  روی  نمی شود  و  است  ابهام 

| مهدی قمشی |

|  رئیس دانشکده آب و 
محیط زیست دانشگاه شهید 
چمران اهواز |

| مسعود تابش |

|  رئیس انجمن 
آب وفاضالب ایران |



پیامک شما را دربـاره |   سال شانزدهم   |   شماره پیاپی 2085   | یک شنبه  31 مرداد 1400  |

این صفحه می خوانیم 0 9 0 3 3 3 3 8 4 9 4 بوم  وبر6

وزارت بهداشت برنامه ای برای 
واکسیناسیون افراد بی خانمان و 
معتادان نداشته است 

کرونا

انتقاد به کم کاری وزارت بهداشت در واکسیناسیون معتادان و افراد بی خانمان 
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران از بی توجهی وزارت 
معتادان  واکسیناسیون  به  نسبت  بهداشت 
مالک  سید  کرد.  گالیه  بی خانمان  افراد  و 
حسینی درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون 

شهر  رفاه   سازمان  مددکاران  و  مددجویان 
تهران به ایسنا گفت: متاسفانه وزارت بهداشت 
تاکنون در مورد واکسیناسیون مددجویان این 
سازمان که عمدتا از معتادان بی خانمان هستند 
اقدامی صورت نداده است. او با بیان این که 

شهرداری تهران با همکاری شرکت شهر سالم 
اقدام به واکسینه کردن مددکاران این سازمان 
کرده و از روز تاسوعا واکسیناسیون این افراد 
آغاز شده است، گفت: اما برای واکسیناسیون 
معتادان  و افراد بی خانمان هنوز برنامه ریزی 

صورت نگرفته است. حسینی با بیان این که 
افراد  برای واکسیناسیون معتادان متجاهر و 
بی خانمان مشکالتی وجود دارد از جمله این 
که عمدتا این افراد اسناد هویتی ندارند، ادامه 
داد: همچنین مشکل حضور به موقع این افراد 

افراد  این  مرحله ای  دو  واکسیناسیون  برای 
وجود دارد چرا که این افراد بی خانمان هستند 
و وزارت بهداشت باید پروتکلی برای این افراد 
تعیین کند. او افزود: وزارت بهداشت برنامه ای 
به  اما  نداشته  افراد  این  واکسیناسیون  برای 
برای  بتوانیم  مدیریت  تغییر  با  می رسد  نظر 

واکسیناسیون این افراد امیدوار باشیم.

اجتماعی  آسیب های  جمله  از  زباله گردی 
عملکرد  با  مستقیمی  ارتباط  که  است 
شهرداری در بخش پسماند دارد. مدیران 
هربار  اما  بهزیستی  مسئوالن  و  شهری 
بخش  در  کودکان  استثمار  موضوع 
نه  و  پیمانکاران  گردن  به  را  زباله گردی 
می اندازند.  حوزه  این  رسمی  بخش 
مدیرکل  شاهرخی،  امین  چنانچه 
تازه ترین  در  تهران  استان  بهزیستی 
اردیبهشت  در  ایلنا  با  خود  گفت وگوی 
دو  متعددی  »جلسات  بود:  امسال گفته 
این  در  تهران  شهرداری  با  پیش  سال 

باید  موضوع  این  ریشه  داشته ایم.  زمینه 
پیمانکار  تعهد  با  این کار  و  شود  خشک 
برای  کودکان  از  استفاده  عدم  به  نسبت 

است. زباله گردی 
مشاهده  را  زباله گرد  چنانچه کودکان  ما   
گزارش  تهران  شهرداری  به  کنیم 
زمینه  این  در  نیز  شهرداری  می دهیم، 
توانسته  که  جایی  تا  و  کرده  پیدا  ورود 
عدم  خصوص  در  را  الزم  اقدامات  است، 
زباله گردی  برای  کودکان  کارگیری  به 
اوقات  گاهی  اما  است،  داده  انجام 
این  از  شهرداری  نظر  تحت  پیمانکاران 

موضوع تخلف می کنند و از کودکان برای 
می کنند.« استفاده  زباله گردی 

جریمه  و  زباله گردی  منع  بخشنامه های 
به گمان  اما  پیمانکار  از  تعهد  و  پیمانکار 
تهران  شهر  شورای  عضو  امانی،  ناصر 
موقتی  بخشنامه ها  این  و  نیست  کارساز 

می شود. فراموش  و  است 
شورای  جلسه  آخرین  در  که  امانی   
در  شهرداری  عملکرد  به  انتقاداتی  شهر 
روزنامه  به  داشت،  هم  پسماند  بخش 
که  پیمانکارانی  می گوید  »پیام ما« 
شهرداری  و  هستند  شهرداری  از  بیرون 

با  مشکلشان  ندارد،  تسلطی  آن ها  روی 
بخشنامه حل نمی شود. او تاکید می کند: 
قوانین  و  مقررات  تابع  »پیمانکاران 
سودشان  تابع  و  نیستند  شهرداری 
هستند، اصال توجهی ندارند که این کار از 
مرتب  است،  بد  اجتماعی  و  انسانی  نظر 
فضای  در  زباله گردان  عکس های  این 
به  تبدیل  و  می شود  منتشر  مجازی 
موقعیت  تمسخر  برای  می شود  سوژه ای 
انبارهای  روی  که  ایران  کشور  جایگاه  و 
برای  مردم  اما  است  نشسته  نفت  بزرگ 
معیشت روزمره ناچارند سرشان را تا کمر 
همانند  او  کنند.«  خم  زباله  مخازن  در 
مدیریت  سازمان  مدیرعامل  علیپور، 
باید  را  چاره کار  است که  معتقد  پسماند 
جست وجو  زباله  مخازن  شکل  تغییر  در 
به  مخازن  انتقال  و  شکل  تغییر  کرد. 
داخل خانه ها که اکنون به صورت پایلوت 
امانی  می شود.  اجرا  منطقه  چند  در  تنها 
است  مخازن  مسئول  شهرداری  می گوید 
مساله  این  باید  همیشه  برای  یکبار  و 
روزها  این  که  مخازنی  کند،  اصالح  را 
اطراف  در  زباله ها  و  آلوده اند  بی نظم اند، 
اصالح  را  مسئله  صورت  »تا  پخشند:  آن 
می کند،  پیدا  ادامه  مسئله  این  نکنیم، 
جمع آوری کنیم،  را  زباله  مخازن  باید  ما 
تجدید  زباله  جمع آوری  روش  در  باید 
را  کار  این  کشورها  بعضی  کنیم،  نظر 
برویم  باید  بودند،   هم  موفق  و  کردند 
ادامه  در  او  چه کردند.«  آن ها  ببینیم  و 
از  زباله  تفکیک  بحث  به  صحبت هایش 
»بحث  دارد:  تاکید  و  می کند  اشاره  مبدا 
دوره  این  برای  مبدا  از  زباله  تفکیک 
نیست، سال هاست آغاز شده اما توفیقی 
در  نو  طرحی  باید  است،  نکرده  کسب 
اعضای  است که  معتقد  امانی  اندازیم.« 
رصد  میدانی  را  پسماند  بحث  شورا 
مردمی  گزارشات  منتظر  صرفا  و  می کنند 
سابقه  سال  دوازده  »ما  نمی مانند: 
از  و حرف هایمان  داریم  مدیریت شهری 
جنس حرف همین مدیران است و بدون 

نمی کنیم.«  صحبت  علم  و  اطالع 

می کنیم کارشناسی  کار 
عضو  دیگر  معدنی پور،  نرگس 
موضوع  درباره  تهران  شهر  شورای 
زباله گردی کودکان به روزنامه »پیام ما« 
می گوید:  کارشناسی  بررسی  ضرورت  از 
ما اعتقادمان بر این است که بسیاری از 
کارشناسی  با کار  باید  موضوعات شهری 
و نگاه تخصصی به آن ها پرداخته شود. 
بحث  همین  موضوعات  این  از  یکی 
آن  نیازمند ساماندهی  زباله گردهاست که 

. هستیم
جمع آوری  بحث  در  است که  معتقد  او   
شهرداری  ماموریت های  راستای  در  زباله 
انجام  سنوات گذشته  از  خوبی  اقدامات 
به  نیاز  دارد که  وجود  اما معضالتی  شده 
بازنگری در آن ها وجود دارد: »زباله گردی 
شهر  چهره  دیگری  چه کسان  و  کودکان 
است که  نیاز  قطعا  می کند،  مخدوش  را 
و کمیسیون های  شود  انجام  الزم  تدابیر 

انجام  کارشناسی  کارهای  تخصصی 
دهند. در بحث زباله گردی کودکان هم ما 
نیاز است  هیچ کدام موافق آن نیستیم و 
شایسته ای  اقدام  کارشناسی  کار  با  که 
او  بگیرد.«  صورت  شهروندان  خور  در 
می گوید:  ساماندهی  مفهوم  توضیح  در 
»باید در فرآیند تعریف شده  و مشخص 
مشکالت  بعضی  شود،  فازبندی  شده ای 
یک دفعه جلوی آن گرفته نمی شود، نیاز 
است که برای بعضی مشکالت ما با نگاه 
اقدام کنیم.«  تدریجی  رفع  و  ساماندهی 
معتقد  امانی  برخالف  اما  پور  معدنی 
شهری  مدیریت  بخشنامه های  که  است 
ما کار  »اگر  باشد:  می تواند کارساز  قبلی 
کارشناسی انجام دهیم و حوزه تخصصی 
می بایستی  که  برسد  نتیجه  این  به 
ما  یقین  به  قطع  بیفتد  اتفاق  ممنوعیت 

می کنیم.«  موافقت  آن  با  هم 

را  حناچی  بخشنامه  می گوید  معدنی پور 
چون  »من  است:  نکرده  بررسی  دقیق 
دوست  دارم  کارشناسی  کار  به  اعتقاد 
حتما  بوده،  گذشته  در  اقداماتی  دارم 
بررسی کارشناسی شود.« این عضو شورا 
گذشته  روند  ادامه  به  نیاز  اگر  می گوید 
را  آن  شهری  مدیریت  شود،  احساس 
باشد،  اصالح  به  نیاز  اگر  می دهد،  ادامه 
آن را تغییر داده و اگر نیاز به تغییر عمده 
می دهیم.  تغییر  را  آن  کلی  طور  به  بود؛ 

اجتماعی  قرارگاه های  ایجاد 
بود که  واژه هایی  از جمله  زباله گردی 
برنامه علیرضا زاکانی، شهردار منتخب  در 
از  برای  او  شد،   اشاره هایی  آن  به  هم 
ایجاد  اجتماعی،  آسیب های  بردن  بین 
کرده  پیشنهاد  را  اجتماعی  قرارگاه های 
از  متشکل  است  قرار  که  قرارگاهی  بود، 
باشد  بهزیستی  مسئوالن  و  دانشگاهیان 
و در آن راهکارهایی برای رفع کودک کار 

شود.  ارائه  اعتیاد  و 

اعضای جدید شورای شهر تهران به زباله گردی کودکان چه نگاهی دارند؟

رویکرد انتظامی به جای سیاست گذاری اجتماعی
امانی، عضو شورای شهر تهران:  پیمانکارانی که بیرون از شهرداری هستند و شهرداری روی آن ها تسلطی ندارد 
مشکلشان با بخشنامه حل نمی شود
معدنی پور، عضو شورای شهر تهران: بعضی مشکالت یک دفعه جلوی آن گرفته نمی شود، نیاز است که برای بعضی 
مشکالت ما با نگاه ساماندهی و رفع تدریجی اقدام کنیم

تذکر شهرداری اصفهان به چوپانان
گوسفندان رها شده 
در بستر زاینده رود 

ضبط می شوند
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
صاحبان  و  چوپانان  به  اصفهان  شهرداری 
گوسفندان رها شده در بستر ناژوان و زاینده رود 
تذکر داد که تکرار این اقدام منجر به ضبط احشام 
آنها می شود.  حسن نظام زاده با اشاره به ورود 
گوسفندان در بستر رودخانه و ناژوان طی روزهای 
اخیر، به ایمنا گفت: در محدوده ناژوان اشخاصی 
در شغل دامداری و دامپروری مشغول فعالیت 
از  سواستفاده  با  مواقع  بعضی  در  هستند که 
فرصت هایی همچون تعطیلی ایام به بهانه جا به 
جایی گوسفندان وارد فضای سبز ناژوان یا بستر 
زاینده رود می شوند. او افزود: عالوه بر دیدگاه 
نامناسب اجتماعی به واسطه ورود احشام به 
بستر رودخانه، عبور گوسفندان از ناژوان خسارات 
بسیار زیادی به فضای سبز حاشیه زاینده رود 
که با تالش بی وقفه شهرداری ایجاد شده، وارد 
می کند. مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات 
شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا 
تاکنون تذکرهای زیادی داده شده، اما متاسفانه 
دام ها  صاحبان  و  چوپانان  بی توجهی  شاهد 
برنامه ریزی  اساس  بر  تاکید کرد:  او  بوده ایم. 
انجام شده، به محض تکرار ورود گوسفندان به 
از  تعدادی  زاینده رود،  رودخانه  بستر  یا  ناژوان 
احشام ضبط و به محل مشخصی انتقال داده 

می شود تا تعیین تکلیف نهایی انجام شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری:

سایت پسماند کرمان 
موردتایید محیط زیست 

است 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
زباله  دفن  سایت  که  است  مدعی  کرمان 
زیست  محیط  تایید  مورد  شهرداری کرمان 
است. علیرضا ریاضی در این باره به ایسنا گفت: 
شهر  در سطح  زباله  تن  تا ۴00  روزانه 3۵0 
کرمان توسط پیمانکاران شهرداری جمع آوری 
می شود و پس از باسکول شدن به محل دفن 
منتقل می شوند. او با یادآوری افتتاح کارخانه 
بازیافت زباله در ابتدای سال جاری افزود: از 
روز اول فروردین این کارخانه فعال بوده است. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرمان اظهار کرد: با اجرای تفکیک زباله از مبدا؛ 
زباله گردهای غیرمجاز و همچنین ماشین های 
زباله گرد غیرمجاز ساماندهی می شود لذا مراکز 
پلمپ  یا  دار  باید مجوز  یا  بازیافت غیرمجاز 
شوند او در پاسخ به این سوال که آیا کرمان 
زباله  دفن  زمینه  در  زیستی  محیط  مشکل 
ندارد؟ اظهار کرد: سایت دفن زباله شهرداری 

کرمان مورد تایید محیط زیست است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرمان بیان کرد: بیمارستان ها زباله های خود را 
از حالت عفونی توسط دستگاه هایی که دارند 
خارج می کنند و سپس شهرداری آنها را تحویل 
گرفته و دفن می کند البته با توجه به اینکه 
روش دفن زباله های بیمارستانی فرق می کند 
سایت  در  خاصی  مکان  در  زباله ها  این  لذا 

شهرداری دفن می شوند.

گزینه نهایی شهرداری یزد 
هنوز مشخص نشده 

است
سخنگوی شورای اسالمی شهر یزد با بیان اینکه 
زمان  به  محدود  را  خود  شهردار  انتخاب  برای 
برنامه های  افرادی که  از بین  نمی کنیم، گفت: 
انتخاب  نفر  سه  تاکنون  ارائه کرده اند  را  خود 
نشده است. نهایی مشخص  و گزینه  شده اند 

در  حیدری  محمد ناصر  سید   حجت االسالم 
خصوص انتخاب شهردار جدید یزد به ایمنا گفت: 
هدف اعضای شورای اسالمی شهر یزد انتخاب 
بهترین و شایسته ترین فرد است. همانگونه که 
تعلل و تأخیر در انتخاب شهردار باعث تضییع 
و  عجوالنه  انتخاب  است،  شهروندان  حقوق 
توسط  و گزینه هایی که  نظرات  به  بی توجهی 
شهروندان و نخبگان شهر معرفی می شوند، خالف 
هرچند  افزود:  او  است.  شایسته گزینی  اصل 
اعضای شورای اسالمی شهر به دنبال انتخاب و 
معرفی هرچه سریع تر شهردار یزد هستند اما از 
آنجا که شهروندان ما شایسته بهترین ها هستند، 
خود را محدود به زمان نکرده اند. حیدری با اعالم 
اینکه فرآیند انتخاب شهردار هنوز نهایی نشده 
است گفت: طبق توافق اعضای شورای اسالمی 
شهر یزد و طبق مالک های از پیش تعیین شده 
از بین افرادی که برنامه های خود را ارائه کرده اند، 
تاکنون سه نفر انتخاب شده اند و گزینه نهایی 

مشخص نشده است.
او ادامه داد: بحث های مطرح شده در رسانه ها 
در خصوص انتخاب نهایی شهردار صحت ندارد و 
صرفًا گمانه زنی است. مسئولیت نهایی تصدی 

شهرداری از پیش تعیین شده نیست.

 نرگس معدنی پور، عضو شورای 
شهر: زباله گردی کودکان و چه 
کسان دیگری چهره شهر را 
مخدوش می کند، قطعا نیاز 
است که تدابیر الزم انجام شود و 
کمیسیون های تخصصی کارهای 
کارشناسی انجام دهند

| پیام ما| کودکان زباله گرد هنوز در کوچه و پس کوچه های تهران پرسه می زنند. با اینکه چندی پیش پیروز حناچی، شهردار سابق تهران 
در گفت وگو با روزنامه »پیام ما« ادعا کرد که بخشنامه منع زباله گردی کودکان را که همزمان با اوایل کرونا صادر کرده بود، موفق بوده و 
تعداد کودکان زباله گرد کاهش پیدا کرده است، شواهد میدانی اما خالف این ادعا را ثابت می کنند. این یعنی به نظر می رسد، پیمانکاران 
به سبب ترس از قطع  همکاری با شهرداری تهران هم که شده،  کودکان کمتری را استثمار نمی کنند. در روزهای اخیر و همزمان با تعطیالت 
سراسری هم تصاویری از کودکان زباله گرد در فضای مجازی منتشر شده است. تصاویری که گواه شکست طرح های مقابله با زباله گردی 
کودکان بود، طرح هایی که در دوره قبل به بخشنامه و جمع آوری سطل های زباله در چند منطقه ختم شده و به نظر می رسد که مدیریت 

شهری تازه برنامه های دیگری برای آن دارد. 

رئیس شورای شهر قم گفت: 
نوسازی بافت فرسوده یکی 
از موضوعات بسیار مهم 
در قم است؛ موضوع بافت 
فرسوده شعاری بوده و در 
عمل موفق نبوده است

رئیس شورای شهر قم گفت: نوسازی بافت 
فرسوده یکی از موضوعات بسیار مهم در قم 
است؛ موضوع بافت فرسوده شعاری بوده و 

در عمل موفق نبوده است.
حسین اسالمی با اشاره به افتتاح پروژه های 
شهرداری در طرح »قم در مسیر تحول« به 
ایمنا گفت: اولویت های مدیریت شهری در 
دوره گذشته پروژه های سخت افزاری بود و 
باید به سمت پروژه های نرم افزاری حرکت 
کنیم، ارتقای فضای تنفسی به نام فرهنگ و 
ایجاد تفرج گاه هایی با توپوگرافی های جذاب 
ویژه جوانان ازجمله پروژه های نرم افزاری و 

نیاز شهر است.
زیرساخت های  توسعه  اینکه  بیان  با  او 
الکترونیک به عنوان زمینه ساز شهر هوشمند 
قم از اولویت های مدیریت شهری است که 
توسعه  افزود:  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  باید 
فضای سبز باید ادامه یابد، اما آنچه مدنظر 
دوره ششم شورای اسالمی شهر و مدیریت 
شهری بوده بحث فضای سبز در دسترس 

است. مردم 
تصریح  قم  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نیاز شهر  کرد: هرچند توسعه کمربند سبز 
است و از آلودگی ها و غبارهای هوا جلوگیری 
به  فضای سبز  بخش  در  باید  اما  می کند، 
توسعه ای دست یابیم که اگر شهروندان از 
در منزل خارج شدند بتوانند در فضای سبز 

بگیرند. قرار 
او با تاکید بر اینکه نگاه به مناطق کم برخوردار 
مورد توجه و در اولویت دوره ششم شورای 
نقاط  این زمینه  شهر است، اضافه کرد: در 
مختلفی شناسایی شده و با شهردار مذاکراتی 
داشته ایم تا بتوانیم به وضعیت مطلوبی در 

خصوص مناطق کم برخوردار برسیم.
رئیس شورای شهر قم در خصوص اهمیت 
نوسازی بافت فرسوده شهر قم، گفت: بافت 
در  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی  فرسوده 
شعاری  فرسوده  بافت  موضوع  است،  قم 
برای  است؛  نبوده  موفق  عمل  در  و  بوده 
نوسازی بافت فرسوده حد تراکم دوطبقه و 
وام اشتیاق ایجاد نمی کند و مشوق ها باید 

یابد. افزایش 
بعدی  اولویت های  داد:  ادامه  اسالمی 
مسائل  که  بوده  پروژه هایی  به  رسیدگی 
خارج از مدیریت شهری دارند، چرا که این 
پروژه ها نیمه تمام نیست و روند عادی ندارد 
بلکه درگیر بخش های حقوقی قوه قضائیه 
و مجموعه هایی است که در اختیار مدیریت 
شهری نیست و باید فردی از سوی شهردار 
پیگیر این مسائل باشد، زیرا وظیفه پیگیری 
در اختیار مدیریت شهری است و باید این 
پروژه ها تعیین تکلیف شود، از جمله این 
پروژه ها می توان به پروژه های شهید کاظمی 

و منوریل و زمزم دو اشاره کرد.

رئیس شورای شهر قم:

نوسازی بافت فرسوده در قم در حد شعار بود 

ناصر امانی، عضو شورای شهر 
تهران: پیمانکاران تابع مقررات و 
قوانین شهرداری نیستند و تابع 
سودشان هستند، اصال توجهی 
ندارند که این کار از نظر انسانی 

و اجتماعی بد است، مرتب 
این عکس های زباله گردان در 

فضای مجازی منتشر می شود و 
تبدیل به سوژه ای می شود برای 
تمسخر موقعیت و جایگاه کشور 

ایران که روی انبارهای بزرگ 
نفت نشسته است اما مردم 

برای معیشت روزمره ناچارند 
سرشان را تا کمر در مخازن 

زباله خم کنند

|  
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 ای
 |

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه خرید لوله فوالدی20 اینچ تقاضای شماره  3096100060 را با شرايط ذيل از طريق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نمايد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از دریافت اسناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصالحیه ها و...( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به 
آدرس  www.setadiran.ir به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری مراحل مناقصه از سامانه می باشند . 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

الف ( شرح مختصر كار :

تعدادواحدشرح و مشخصات كاالرديف

120", PIPE, API5-L- X60 , Thk. 0.312MT12

220", PIPE, API5-L- X60 , Thk. 0.375MT180

-  مدت انجام كار 3 ماه شمسی می باشد.
ب ( پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ( شرایط متقاضی : 
-عضویت در فهرست بلند تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله های فوالدی وزارت 

نفت  . 
-درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره یا سهامدار مشترک , پیشنهاد هر دو 

شرکت رد خواهد شد.
-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ  
367,2۵0,000 ریال ) به حروف سیصد و شصت و هفت میلیون و دویست و پنجاه 

هزار ریال( شامل یكی ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانكی 

كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR26010000۴101103730230۵98 بانك 

مرکزی بنام شرکت گاز زنجان(. 
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور 

ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران.
-اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از 

سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
-وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون 
تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

-تبصره : طبق نامه شماره ۵1103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با كاالی 
ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه شود.«

ه ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :
تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان  كلیه  از 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  WWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه(        

نسبت به دریافت و تكمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.
- مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : 1۴00/06/01 لغایت 1۴00/06/06

- مهلت عودت  اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1۴00/06/21

- زمان بازگشایی مرحله اول پاكات مناقصه : یکشنبه مورخ 1۴00/06/21
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  ۵00.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  می  گران  مناقصه  و( 
حاصل  تماس  زنجان   استان  پیمانشركت گاز  تنظیم  واحد   02۴-331۴622۵

فرمایند.
** هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه می باشد .

تذکر : پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و 
ج (  عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء 
شده الکترونیکی و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف )تضمین شركت  
درصورت عدم بارگذاری پكیج و سایر موارد خواسته شده در سامانه )حتی یك آیتم(، 

مناقصه گر از گردونه رقابت خارج میشود.
-بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد .
-کارفرماجهت انتخاب پیمانکار از دستورالعمل جدید )ابالغیه وزارت نفت( به شماره 

796-20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قیمتها استفاده خواهد نمود.
-بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد 

نخواهد نمود .
** توضیح : این آگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , 

www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
آدرس  به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پایگاه  و    WWW.setadiran.ir  

http: iets. mporg .ir درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان

نوبت اول
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افقی
 1 - ورم و آماس - حرف فاصله، خمیدگی 
هزار  نخستین،  حرف   - بار  لنگه  كاغذ، 
عرب2 - نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی 
ادب - به یاد آورنده، مرد ، وعظ کننده، 
واعظ ، مربوط یا متعلق به جنس نر - 
ستور  پوشاك   - دروازه3   - صیاد   دام 
گوشت   - کوانتومی۴  انرژی  کاشف   -
بریان - بوی پشم سوخته - نت ششم 
موسیقی، نفی عرب، درون چیزی - وتر 

کمان، احسنت، ابریشم تابیده۵ - مخترع 
ماشین بخار - گدایی  - فهرست غذا6 
- فتنه، بدی، فتنه و بدی - سر گوسفند 
پروا،  بی  و  جسور   - قصاب  میبرد،  را 
لجوج7 - سروده ها، شعرها - زن شوهر 
جانشین،   - سرگیجه، گردنده8   - مرده 
تلخ،   - فرنگی9  هنر   - وجب   - عوض 
پیمانه ، اندازه ، شماره و حساب ، گذشتن 
بر چیزی - بگذار - دیبا و اطلس - از 
حروف مقطعه قرآن، سوره بیستم قرآن10 
- افزوده شدن - صدای زنبور - از اعیاد 

اسالمی، تاالب و آبگیر - قطار، از وسایل 
حمل و نقل، زوزه كش آهنی11 - سالح 
در  گذشته  در  که  خاردار  رستم، سالحی 
یار  نیمتنه،   - شد  می  استفاده  جنگها 
شلوار - تخم مرغ فرنگی، گندم - گندم، 
از غالت12 - سنگین نیست، شیوه، فوری، 
مقابل سنگین - نام دلون بازیگر، گونه ای 
آچار - شكافتن قبر13 - بینایی، چشم - 
بی چیز - گماشته. نماینده1۴ - دستگاه 
نساجی  - مجازات شرعی، اندازه - دریا 
- مزد و پاداش، خشت پخته - رود1۵ - 
گوشت - مروج فرهنگ - گله گوسفندان

عمودی
راز  از کوشیدن -  امر  1 - آخر، قعر - 
نهفته - سرو کوهی2 - از روی ناچاری، 
به زور - خرده سنگ، سنگریزه - پهنای 
بت  پا،  و  سر  بی  ولگرد،   - شمشیر3 
آسمان جل - گاه استراحت، پایان روز - 
کاشف آسپرین۴ - دهان - قله ای رفیع 
در ادبیات - رایگان، پسر طهماسب۵ - 
نکوهش - کوزه گر - حکیم 6 - مامور 
 - پرنده  یا  شناور  های  وسیله  هدایت 
آرایش در قدیم7 - سخن بی پرده - آب 
منجمد، آب صفر درجه - مخفف شاه 
- ادب كردن8 - دو رو دارد، زینت جیب 
آقا، شیر یا خط را با آن انجام می دهند 
- رساتر، بلیغ تر - وسیله روشنایی9 - 
طباخ - اشکال کار، دست بند - علم و 
فرهنگ10 - مخترع تلفن، گرفتنی از هوا 

- چربی  - حزب محافظه کار انگلیس 
- نوعی موشك11 - پرخور - بدكارترین 
- کشیدن، زدنی در بازی، کشمکش و 
نزاع12 - زن بابا - جمع قبر، قبر ها13 - 

باغ حضرت فاطمه )س( - بزرگی، تكبر 
- میوه ای از خانواده توت1۴ - مخفف از 
او، باغ وحش بیگانه، کشیدنی بازی الک 
و دولک - تصویر مقدماتی  - سنگ 

عقیق  است شبیه  قیمتی، سنگی  سبز 
. كبود و سبز تیره1۵  به رنگهای سفید 
- فاسد - به رهن گرفته شده، گروگان 

- چیرگی و غلبه 

جدول شماره 2085

بانک 

با عنایت به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره اعمال 
و  ادارات  بانک ها،  تعطیلی کامل  و  ترددی  محدودیت های 
بسیاری از مشاغل طی روزهای دوشنبه 2۵، سه شنبه 26 
و شنبه 30 مرداد 1۴00 ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی 
برای ماندن  ایشان  از  برای کلیه هم میهنان عزیز و دعوت 
ترددهای غیرضروری  به حداقل رساندن  و  منازل خود  در 
شهری، به اطالع مشتریان گرامی بانک پاسارگاد می رساند 
که کلیه سامانه های الکترونیک این بانک از جمله: سامانه 
 ،*720# )موبایل بانک(،  همراه بانک  مجازی،  بانکداری 
سامانه کیف پول همراه بانک پاسارگاد )پی پاد( و شبکه مالی 
اجتماعی هوشمند ویپاد طی این روزها آماده خدمت رسانی 
به مشتریان عزیز بوده و خودپردازهای این بانک نیز ضمن 
آمادگی سرویس دهی کامل در طول این مدت، با حداکثر 
ظرفیت پول گذاری شده اند. مشتریان گرامی بانک می توانند 
با قابلیت های همراه بانک پاسارگاد و  برای آشنایی بیشتر 
آموزش کامل خدمات آن به صفحه مخصوص این سامانه 
www.bpi.ir/elearning/ : به نشانی  بانک  در وب سایت 

بهره برداری  با  تا  کنید  مراجعه   topic/mobile-bank
حداکثری از ظرفیت های این سامانه، نیازهای بانکی خود را 
در طول این مدت مرتفع سازند. الزم به توضیح است طبق 
تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا و ابالغیه بانک مرکزی 
)نقل و انتقال  »چکاوک«  سامانه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
چک( و سامانه حواله های بین بانکی »ساتنا« طی این ایام 
غیرفعال هستند و بانک ها از ارائه خدمات حضوری به صورت 
شعبه های کشیک نیز منع شده اند. عملکرد سامانه حواله های 
بین بانکی »پایا« در روزهای مورداشاره مشابه سایر روزهای 
تعطیل و با یک چرخه واحد )در ساعت 12:۴۵( خواهد بود. 
همچنین تمدید ضمانت نامه های ریالی با تاریخ سررسید در 
روزهای تعطیل پیش رو، در روز 31 اَمرداد 1۴00 از طریق 

سامانه »سپام« ریالی، امکان پذیر است. 
شایان ذکر است که مرکز ارتباط با مشتریان بانک به شماره 
به  بانک  وب سایت  مشتریان  با  ارتباط  بخش  و   82890
نشانی www.bpi.ir/crm طی این ایام آماده پاسخگویی به 

سواالت بانکی مشتریان ارجمند خواهند بود.

توانمندی بانک پاسارگاد 
در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک خراسان رضوی  گاز  شرکت  باقرزاده/  سمیه 

تجهیزات  عملکرد  مراحل  پایلوت  ماکت  از 
تست  قابلیت  با  رگوالتور  و  گازرسانی کنتور 
رونمایی  داخلی  مکانیزم  پذیری  و مشاهده 

کرد.
گاز  شرکت  مدیر عامل  افتخاری،  حسن 
حضور  با  مراسم که  این  در  خراسان رضوی 
گاز  شرکت  روسای  و  مدیران  از  جمعی 

استان در اداره مرکزی این شرکت در مشهد 
تلفیقی  این ماکت  برگزار شد گفت: ساخت 
دست  از  باید  که  است  صنعت  و  هنر  از 

کرد. تشکر  و  تقدیر  آن  اندرکاران 
ارائه  برای  آموزش  موضوع  بر  تاکید  با  او 
بهتر خدمات به مشترکان افزود: این ماکت 
شرکت  آموزش کارکنان  برای  خوبی  قابلیت 
گاز به ویژه همکاران امور بهره برداری دارد. 
هنگام  در  رگوالتور  و  عملکرد کنتور  مشاهده 
کار یک امکان خوب برای آموزش است که 

استفاده کرد. ظرفیت  این  از  باید 
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح 
در صنعت گاز  استفاده  مورد  تجهیزات  کرد: 
فناوری های  توسعه  و  رشد  با  مطابق  باید 

یابد. ارتقا  معاصر 
و  پژوهش  امور  رئیس  افشون،  حمیدرضا 
در  هم  خراسان رضوی  گاز  شرکت  فناوری 

پایلوت  ماکت  کرد:  اظهار  مراسم  این  ادامه 
همکاری  با  گازرسانی  تجهیزات  عملکرد 
کارکنان خدمات فنی و فروش عمده در امور 
بهره برداری این شرکت به مرحله ساخت و 

است. رسیده  تولید 
پلی کربنات  جنس  از  ماکت  این  افزود:  او 
به کمپرس  توجه  با  و  شده  ساخته  شفاف 
مشاهده  امکان  آن،  در  گاز  جای  به  هوا 
رگوالتور  و  تجهیزات گازرسانی کنتور  فرآیند 
و قابلیت های پایلوت پلنت تجهیزات شامل 
نحوه  گازرسانی،  کلی  پروسه  با  آشنایی 
داخلی  اجزای  مشاهده  و  تجهیزات  عملکرد 
دما،  فشار،  رویت  قابلیت  هنگام کارکرد،  در 
مانیتورینگ  صورت  به  مصرف  میزان  و  فلو 
صورت  به  تجهیزات  استارت  و  راه اندازی  و 
مشاهده کننده  به  را  دستی  و  مانیتورینگ 

می دهد.

ماکت شبیه سازی عملکرد تجهیزات گازرسانی در مشهد رونمایی شد

رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: 
شاخص کیفیت آالینده های هوای در اراک و شازند روز شنبه از حد استاندارد 
فراتر رفت و در وضعیت ناسالم قرار گرفت. »علیرضا محرابیان« در گفت و گو 
آلودگی  ایستگاه های سنجش  از  بر اساس اطالعات دریافتی  افزود:  ایرنا  با 
هوای استان مرکزی، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک شبانه روز منتهی به 
30 مرداد ماه به عدد 103 رسید که بیانگر کیفیت هوای ناسالم برای گروه های 
در  اراک  هوای  لحظه ای کیفیت  بیان کرد: شاخص  او  است.  بوده  حساس 
ساعت  11 صبح امروز نیز به 1۵2 رسید که نشانگر کیفیت هوای ناسالم برای 
تمام گروه ها است. رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
شنبه  روز  شازند  هوای  لحظه ای کیفیت  شاخص  داد:  ادامه  مرکزی  استان 
به 137 رسید که بیانگر کیفیت هوای ناسالم برای گروه های حساس است. 
محرابیان اظهار داشت: آالینده مسئول ذرات کمتر از 2 و نیم میکرون و منشا 
آن گردو غبار منطقه ای در استان مرکزی است. او تاکید کرد: انتظار است در 
شرایط نامناسب هوایی، مردم به ویژه گروه های حساس از جمله کودکان، زنان 
باردار، بیماران قلبی، ریوی، سخت درمان و سالمندان از تردد در فضاهای باز 
خودداری کنند. اراک یکی از هشت کالن شهر آلوده کشور است که از ابتدای 

امسال تاکنون ۵9 روز ناسالم در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک معدن TH36 با استاندارد 
اروپایی در این کارخانه تولید و ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به مقاومت باالی آرک معدن 
با  معادن  بخش  نیاز های  از  یکی  تامین  موجب  را  محصول  این   ،  TH36
عمق و فشار زیاد دانست و گفت : در گذشته عمده آرک های معادن وارداتی 
بود، اما با همت و تالش در ذوب آهن اصفهان از واردات این پروفیل بی نیاز 
شدیم. محمد امین یوسف زاده افزود : آرک هایی که در داخل تولید می شد نیز 
با روش های غیر ایمن بود که با توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز 
بودن کشور ، تولید استاندارد این محصول ضرورت بسیار داشت. او با اشاره به 
اینکه در گذشته نیز آرک V21 در ذوب آهن اصفهان تولید شده است ، افزود: 
حدود هفت ماه طراحی آرک معدن TH36 طول کشید که در نهایت بر اساس 
استاندارد اروپایی و درخواست مشتری به تولید انبوه رسید. علیرضا مهرابی 
سرپرست نورد 6۵0 ذوب آهن اصفهان نیز ، آرک معدن TH36 را یک محصول 
کاماًل ایرانی دانست و گفت : طراحی ، تکنولوژی و تراش غلتک ها در کارگاه 
نورد 6۵0 ذوب آهن انجام شد و امیدوارم به زودی آرک های TH دیگر نیز در 

این شرکت تولید شود.

با همت خادمیاران رضوی کانون های محله ای شهرستان بم در دهه اول محرم 
امسال تعداد 82 هزار پرس غذای نذری گرم طبخ شد و به دست محرومان 
شهرستان رسید. به گزارش آستان نیوز، محمود مهدوی، مسئول کانون مرکزی 
خدمت رضوی شهرستان بم با بیان اینکه نذری های ماه محرم یکی از بخش های 
اصلی عزاداری اباعبدهللا الحسین)ع( را تشکیل می دهد، گفت: با همت خادمیاران 
رضوی کانون های محله ای شهرستان بم در دهه اول محرم امسال تعداد 82 هزار 
پرس غذای نذری گرم طبخ شد و به دست محرومان شهرستان رسید. او ادامه 
داد: خادمیاران کانون های محله ای مسجد امام علی)ع(، تکیه عباسعلی، مسجد 
سید طاهرالدین محمد بخش دهبکری، مسجد امام هادی)ع(، مسجد باقریه شهر 
بروات، مسجد عدل امیرالمومنین)ع( بروات، مسجد صاحب الزمان)عج( بروات، 
کانون روستای پشترود، کانون بانوان شهر بم، کانون جدید روداب غربی، کانون 
مسجد فاطمه زهرا)س( شهرک رزمندگان و کانون مرکزی شهرستان بم در این امر 
خیر مشارکت داشتند. مسئول کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان بم ادامه داد: 
همچنین با همت خادمیاران کانون مسجد باقری بروات تعداد ۵0 بسته غذایی به 
ارزش 100 میلیون ریال تهیه شد و کانون مسجد امام حسن عسکری)ع( بم نیز 
یک دستگاه یخچال و ۴9 بسته گوشت گرم به ارزش ریالی 900 میلیون ریال را به  

دست نیازمندانی که از قبل شناسایی شده بودند، رساند.

هوای ناسالم اراک و شازند برای اولین بار در کشور صورت گرفت
تولید آرک معدن TH36 در ذوب آهن اصفهان

غذای نذری خادمیاران بم 
برای محرومان 

| مرکزی  | | اصفهان | | کرمان |

آغاز عملیات نصب 
بیش از 5 هزار رشته 

انشعاب فاضالب در تهران 
شهر   ۵ منطقه  آبفای  توسعه  و  مهندسی  معاون 
 ۵00 و  هزار  پنج  نصب  عملیات  آغاز  از  تهران 
رشته انشعاب فاضالب در محدوده میدان معلم 

داد. خبر  تهران  شهرداری   18 منطقه  در  واقع 
بهره برداری  به  لطفی«  کورش  ایرنا،  گزارش  به 
پایان  در  بهرام  فیروز  فاضالب  تصفیه خانه  از 
تصفیه خانه های  ظرفیت  افزایش  و  سال گذشته 
پس  گفت:  و  کرد  اشاره  تهران،  شهر  فاضالب 
شبکه  تحویل  و  انفصال  رفع  عملیات  انجام  از 
»بلوار معلم«، عملیات نصب  در محدوده شمال 

شد. آغاز  محدوده  این  در  فاضالب  انشعاب 
لطفی افزود: عملیات نصب انشعاب فاضالب در 
امام خمینی  محدوده محله های شادآباد، شهرک 
مجموع  با  تولیددارو  و  )ره(، شهرک شمس آباد 
دارد  قرار  کار  دستور  در  نیز  300رشته  و  3هزار 
 1۴00 که پیش بینی می شود تا پایان پائیز سال 
یافت آباد  ناحیه  مسئوالن  نظارت  و  پیگیری  با 

شود. اجرا 
واقع  شهدا  کوچه   در  آب  شبکه  نوسازی  به  او 
در محدوده منطقه 9 شهرداری تهران اشاره کرد 
و  جدید  ساختمان های  احداث  داشت:   بیان  و 
باعث  که  آب  توزیع  شبکه  فرسودگی  هم چنین 

است. شده  محدوده  این  در  آب  فشار  افت 
مجوزهای  اخذ  برای  هماهنگی ها  داد:  ادامه  او 
آب  انشعاب های  و  شبکه  بازسازی  برای  الزم 
به  کار  ابالغ  از  پس  و  انجام  محدوده  این  در 
شد. شروع  اجرایی  عملیات  مربوطه،  پیمانکار 
آب  انشعاب  و  شبکه  نوسازی  یادآورشد:  لطفی 
لوله گذاری  عملیات  اجرای  با  »شهدا«  کوچه 
رشته   70 نصب  هم چنین  و  متر   ۴60 طول  به 
امسال  ماه  تیر  دوم  نیمه  از  آب جدید  انشعاب 

شد. آغاز 
شهر   ۵ منطقه  آبفای  توسعه  و  مهندسی  معاون 
حوزه های  هماهنگی  با  نشان کرد:  خاطر  تهران  
عملیات  آذری،  ناحیه  بهره برداری  و  فنی 
آتش نشانی  شیر  نصب  برای  سه راه گیری 
در  بحران  مواقع  در  آتش  مهار  برای  پیالری 
انجام  نیز  کوچه   این  در  شبکه  بازسازی  مسیر 

است. شده 

مفقودی 

آگهی مفقودی 
کارت سبز

پراید  سواری  مالکیت  سند 
ی  کستر 1خا 3 9 6 ل 1مد 3 1 S E
شماره   به  رنگ  متال 
شاسی موتور135892500وشماره 
NAS411100H3361339به 
31ق477ایران  پالک  شماره 
محمودی  ابراهیم  به  75متعلق 
پسند مفقود واز درجه اعتبار ساقط 

گردیده است .قلعه گنج 

 کارت سبز ماشین پژو 206 آریان رنگ 
سفید روغنی مدل 1389  شماره شاسی  
NAAP31EG6AJ235506 و شماره 
پالک  شماره  و   14189000746 موتور 
65-885 ب 93  به نام آسیه نظری 
کد  رفسنجان  از  صادره  محمد  فرزند 
ملی3051266701  مفقود شده و از درجه 

رفسنجاناعتبار ساقط است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 1۴00603190780037۴۵ هیات دوم مورخه 1۴00/0۴/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد دامور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از فهرج به شماره ملی 32098۵۵307 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/۵۵ مترمربع 
تحت پالک 1662۵ فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان واقع در کرمان 
خیابان دستغیب کوچه ۵2 خریداری از مالک رسمی آقای باقر مقتدر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف: ۴67
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1۴00/0۵/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1۴00/0۵/31

محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
اول  شماره1۴006031901۴001369-1۴00/0۴/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فرزند سهراب  اسفندیاری مهنی  ابراهیم  اقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ثبت ملک جیرفت  تصرفات  حوزه 
پالک  مربع  868.18متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  1719صادره  شناسنامه  بشماره 
زمین  دراراضی  واقع   6 قطعه  9۵2-اصلی  از  7فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از9۵2-  -فرعی 
بابائی سرگدار دلفارد جیرفت  بخش 3۴کرمان خریداری از مالک رسمی آقایان عنایت کمالی وحامد قرشی 
1۵روزآگهی می شود در صورتی که  به فاصله  نوبت  اطالع عموم مراتب دردو  به منظور  محرزگردیده است.لذا 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:239
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۵/31

 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴006031901۴0001612-1۴00/0۴/12هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای وحید سهرابی خافکویه  فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 16۴۵1صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ۴63 متر مربع پالک -فرعی از۵۴9- اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1فرعی از ۵۴9-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کلرود جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
اقای علی افشاری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
انقضای مدت مذکوروعدم  . بدیهی است در صورت  نمایند  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض،دادخواست خود 

وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۴1
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۵/31

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

رسمی- سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره1۴006031901۴001373-1۴00/0۴/02هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
ازجیرفت  3031۵29707صادره  شناسنامه  بشماره  هللا  فتخ  فرزند  مشایخی   رضا  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از۵81-  -فرعی  پالک  مربع  269.30متر  به مساحت  خانه   باب  یک  در ششدانگ 
پالک - فرعی از ۵81-اصلی قطعه دو واقع دراراضی حسین اباد جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن مشایخی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:23۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم : 1۴00/0۵/31

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1۴006031901۴00000۵-1۴00/01/07هیات اول موضوع قانون تعیین 
جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
6صادره  شناسنامه  بشماره  گلباز  فرزند  دران  سه  محمدی  حسن  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
و  مفروز  اصلی  از۵6۴-  -فرعی  پالک  مربع  22۵.98متر  مساحت  به  خانه   باب  یک  در ششدانگ  ازجیرفت 
مجزی شده از پالک -فرعی از ۵6۴-اصلی قطعه دو واقع دراراضی کهوروئیه جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری 
از مالک رسمی خانم آسیه پارسا مطلق محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 

صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2۴0
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۵/31

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی- برابر رای شماره 1۴006031907800383۴ هیات دوم مورخه 1۴00/0۴/20 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی نژاد شاهرخ آبادی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 22 صادره 
از کرمان به شماره ملی 29936۴17۵1 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 3۴7/8 مترمربع که مقدار 12۵/70 
مترمربع از ششدانگ عرصه آن متعلق بوقف است و در اجاره مالک متن می باشد تحت پالک 22197 فرعی از 1783 
اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان بلوار آزادگان خیابان جواداالئمه شرقی 8 خریداری از مالک رسمی آقای سیدکاظم 
طباطبایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: ۴6۴- تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1۴00/0۵/12-تاریخ انتشار 

نوبت دوم : یکشنبه 1۴00/0۵/31
محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  شماره1۴006031901۴0017۴0-1۴00/0۴/22هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امیر عباس ناروئی فرزند محسن بشماره شناسنامه 302129320۴صادره ازجیرفت 
در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 2۴8متر مربع پالک -فرعی از۵79- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  ۴۵کرمان  بخش  جیرفت   رهجرد  دراراضی  دوواقع  قطعه  ۵79-اصلی  از  19فرعی 
در  می شود  1۵روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  امر هللا گیالنی  
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  صورتی که 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:233
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1۴00/0۵/31

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
فاقدسند رسمی برابررای شماره۴006031901۴000۵78-1۴00/02/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
زهرا ساالری فرزند اصغر بشماره شناسنامه –کد ملی -3020219991صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
230متر مربع پالک -فرعی از9- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک -فرعی از 9-اصلی قطعه یک واقع دراراضی جنگل اباد 
جیرفت  بخش ۴۵کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسین ساالری محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 1۵روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
از اخذ رسید، ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  به این  را  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود  از تاریخ  می توانند 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:23۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/0۵/12 – تاریخ انتشارنوبت دوم : 1۴00/0۵/31

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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 روح هللا خدیشی 
 سردبیر: امین شول سیرجانی

 مدیر هنری: تیوا صمدیان  

 ایران و جهان: یاسمن طاهریان
میراث فرهنگی و محیط زیست: 

مهتاب جودکی)دبیر(
 فروغ فکری، مرضیه قاضی زاده

شهر: سوگل دانائی 

 اقتصاد و گردشگری:
آیسان زرفام، فرزانه قبادی

 عکس: یاسر خدیشی )دبیر(
 شبکه های اجتماعی: سپهر زند

 جدول: شیوا کرمی 

 صفحه آرایی: فاطمه خواجویی
 ندا صفاریان 

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده

و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 
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آثار تغییرات اقلیمی و سیل مهیب در ترکیه/ مهر

امیرعلی مصدق، شاعر در سن 6۵سالگی از دنیا رفت. رضا 
اسماعیلی، شاعر با تایید درگذشت آقای مصدق در روز شنبه 
30 مرداد ماه، درباره علت درگذشت او، گفت: آقای مصدق 
حدود یک سال قبل عمل قلب باز انجام داده بود. اتفاقا یکی 
 دو ماه پیش به او سر زدم و در مجموع حالش خوب بود. 
امروز صبح  اما دخترشان گفت که  نمی دادم،  احتمال  اصال 
ایست قلبی کرده است.  به گفته اسماعیلی، هماهنگی های 
الزم با دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی انجام شده و 
مراسم تشییع پیکر امیرعلی مصدق فردا در قطعه هنرمندان 
در   ١٣٣٥ فروردین ماه  در  مصدق  امیرعلی  می شود.  انجام 
تهران متولد شد. از آثار او می توان به »گزیده ادبیات معاصر 
سلمان  دیوان  »تصحیح  عشق«،  اجازه  »با   ،»٨٥ شماره 

ساوجی« و ... اشاره کرد./ ایسنا

| شعر |

| سنگ معلق گرز لنگر دره شهر |
دره شهر  شهرستان  در  گرزلنگر  معلق  سنگ 
معلق  دارد. سنگ  قرار  ایالم  استان  در  واقع 
به شکل معلق روی یک  به گونه ای  گرزلنگر 
که  گرفته  قرار  کوچک  بسیار  مقطع  سطح 
حتی اگر رویش بپرید هم حرکتی نمی کند. 
عالوه  افتاد  بکر  استان  این  به  گذرتان  اگر 
حتمًا سنگ  دیدنی  و  بکر  طبیعی  مناطق  بر 
معلق گرزلنگر را هم ببینید که حوادث طبیعی 
نزده  برهم  را  تعادلش  توفان  و  زلزله  مانند 
حضور  دقیق  زمان  اگرچه  باید گفت  است. 
این شکل مشخص  به  معلق گرزلنگر  سنگ 
نیست، اما ساکنان محلی تخمین می زنند از 
حداقل 1۵0 سال پیش در این وضعیت قرار 
صعود  مسیرهای  از  یکی  منطقه  این  دارد. 
به قله قله فیلمان )میر نوروز( با ارتفاع 2800 

است. متر 
نوروز  میر  زمان حیات  در  ارتفاع چون  این   
شاعر پرآوازه لر مدتی محل زندگی این شاعر 
منطقه  یک  دیار  این  مردم  برای  لذا  بوده 

گرزلنگر  مردم  می شود.  محسوب  تاریخی 
تیره ای از طایفه  زینی وند را تشکیل می دهند 

می کنند. لری صحبت  لهجه  به  و 
روستای گرزلنگر  معلق  سنگ  مشابه  نمونه 
را می توان در باالی تپه ای در منطقه یانگون 

دید. میانمار 
کناره  در  معبد  قامت یک  در  نمونه که  این   
کوه کیا اکتیو قرار گرفته، با نام صخره طالیی 
اکتیو شناخته می شود. صخره  پاگودا کیا  یا 

و  شده  آراسته  زرین  ورقه های  با  طالیی 
اگرچه مدت طوالنی از ساختش می گذرد؛ اما 
معبدی کوچک  مکان  این  پابرجاست.  هنوز 
است که بر روی تخته سنگ گرد گرانیتی که 
با آب طال پوشیده شده، ساخته شده است. 
بر اساس افسانه ها این تخته سنگ گرانیتی 
توسط یک تار موی مقدس بودا نگه داشته 
شده است و این تار موی بودا مانع غلتیدن 

این سنگ گرد می شود./ سیری در ایران

بس  که بر جانم ز مژگانت خدنگ افتاده است

وسعتی خواهم که بر دل کار تنگ افتاده است

تا تو با این آب و رنگ آهنگ گلشن کرده ای

گل ز شرم عارضت از آب و رنگ افتاده است

عطر سنبل بلبالن را گرم افغان کرده است

تار زلفت تا گلستان را به چنگ افتاده است

یک دل مجروح با چندین غم او چون کند

میهمان بسیار و ما را خانه تنگ افتاده است

کی توان زین بحر کام از هر صدف حاصل نمود

گوهر مقصود در کام نهنگ افتاده است

چون دل پر خونم از آسیب گردون نشکند

من که دائم شیشه ام در راه سنگ افتاده است

از غبار کینه پیدا نیست در دل عکس دوست

حیف کاین آیینه بی حاصل به زنگ افتاده است

تا قیامت زنده در گور است مانند نگین

هر که در دنیا به قید نام و ننگ افتاده است

کرد تا عزم رخش قصاب اثر از دل نشد

می توان دانست در قید فرنگ افتاده است

قصاب کاشانی
معمولی  روباه  شبیه  ظاهری  نظر  از  ترکمنی  روباه 
پایش  و  دست  و  کوچک تر  جثه اش  ولی  است 
نسبتًا  دم  روباه  این  اصلی  است. مشخصه  بلندتر 
کوتاهی است که برخالف سایر روباه انتهای آن به 
برخالف  دم  انتهایی  موهای  رنگ  نمی رسد.  زمین 
روباه معمولی و روباه شنی، قهوه ای تیره یا سیاه 
است. گوش ها نسبتًا نوک تیز ولی در پایین پهن 
و رنگ پشت آن ها دارچینی روشن است. در فصل 
زمستان موها بسیار بلند و رنگ آن ها به خاکستری 
متمایل به سفید تبدیل می شوند، به طوری که فقط 
نوک گوش ها قابل مشاهده است. پوشش تابستانی 
کوتاه و به رنگ نخودی متمایل به قرمز است.  طول 

سر و تنه این جانور حدود ۵0 تا 60 سانتی متر و 
درازای  دم آن 2۵ تا 3۵ سانتی متر است. در ایران 
فقط در نواحی ترکمن صحرا زندگی می کند. این 
روباه اغلب شبگرد است. به صورت انفرادی زندگی 
اجتماعی تر  روباه ها  سایر  به  نسبت  ولی  می کند 
است. گاهی چندتای آن ها در یک النه مشاهده 
نظیر  حیواناتی  متروکه  النه  در  معمواًل  می شوند، 

رودک ساکن می شود. 
حیوانی بسیار چابک و بازیگوش است و می تواند 
از درختان باال برود. در گذشته شکار آن با عقاب 
عنوان  به  را  آن  نیز  بعضی  است.  بوده  متداول 
حیوان خانگی نگهداری  کرده اند. این روباه، سرعت 
کمی دارد، به طوری که یک سگ معمولی می تواند 
آن را به آسانی بگیرد./ کویرها و بیابان های ایران

روباه ترکمنی

فکر می کنید روزی این توانایی را کسب 
یا  کنید؟  صحبت  گربه ها  با  که  کنید 
این که الهاماتی درونی به شما بگوید که 
انجام دهید،  بهتر است چه کاری  االن 
امروز به کجا بروید و یا منتظر چه چیزی 
باشید؟ احتماال اگر این کارها را انجام 
دهید، از نظر بقیه فردی عجیب و غریب 

به نظر می رسید.
اما »ناکاتا« این توانایی را پیدا کرده تا 

در کتاب »کافکا در کرانه« با گربه ها حرف 
دنیای  در  درونی اش  الهامات  با  و  بزند 
نویسنده  »هاروکی موراکامی«  که  موازی 
پسری  کنار  در  خلق کرده  ژاپنی  مشهور 
به نام »کافکا« در جهان موازی دیگری، 

زندگی کند.
به    2002 سال  در  کرانه  در  کافکا  کتاب 
این کتاب  ژانر  شد.  منتشر  ژاپنی  زبان 
نگارش  به  جادویی  رئالیسم  صورت  به 
با جهت دادن  در آمده است و نویسنده 
شخصیت های کتاب به سوی پیدا کردن 
ساختار  با  فضایی  فلسفی،  سوال های 
دو  است.  کرده  ایجاد  موازی  روایت 
داستان در ظاهر به هم مرتبط نیستند و 
هر کدام جداگانه روایت می شوند اما در 
نهایت به هم پیوسته می شوند. نمی توان 
گفت ژانر این کتاب سوررئال است چون 

در ژانر سورئال ماجرا در ناخودآگاه یا در 
ذهن شخصیت ها رخ می دهد. اما در این 
کتاب داستان سبک فانتزی دارد، در واقع 
بیرون وارد عالم  از دنیای  ماجراهای آن 
مخاطب  و  می شوند  شخصیت ها  خیال 
می بیند  داستان  روند  در  آنچه  نمی داند 
خیالی است یا نه! موراکامی همزمان با 
مشغول   ، کرانه  در  نوشتن کتاب کافکا 
اثر  »ناتور دشت«  رمان  ژاپنی  ترجمه ی 
نویسنده ی آمریکایی، »َسلینِجر« هم بوده 
است و می توان سایه ی »هولدن کالفیلد« 
»ناتور دشت«  اصلی کتاب  که شخصیت 
»کافکا  شخصیت  در  نوعی  به  را  است 
کافکا  کتاب  اصلی  شخصیت  تامورا« 
کرانه  در  دید. کتاب کافکا  هم  کرانه  در 
روایت گر دو داستان موازی است که هیچ  
ارتباطی به هم ندارند اما در نقطه ای به هم 

می خورند. گره 

| کافکا در کرانه | 
| نویسنده : هاروکی موراکامی

مترجم : مهدی غبرائی  |

فرشاد شهسواری-سرپرست شهرداری نصیرشهر

آگهی تجدید مناقصه عمومینوبت دوم
شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر اجرای پروژه کفپوش بر اساس طرح ابالغی در رفیوژ 

میانی جاده ساوه )فاز سوم(  را با اعتباری تا سقف 1۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،  
واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد 
و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه 1۴00/06/09 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

•داشتن حداقل پایه 5 رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
• شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختاراست.

•سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نوبت اول چاپ: 1400/05/23
نوبت دوم چاپ: 1400/05/31

شهرداری بم در نظر دارد مناقصه عمومی پیاده روسازی و بهسازی 
تدارکات  سامانه  طریق  از  را  فاز  دو  در  بوعلی  خیابان  جداول 
از  مناقصه  برگزاری  مراحل  ،کلیه  نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir : به آدرس 
در  نام  ثبت  قبلی، مراحل  مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

سازند.  مناقصه محقق  در 
- برآورد اجرای کار مبلغ 33/207/007/255 ریال بر اساس فهرست 

بهای واحد پايه رشته ابنیه سال 1400 می باشد. 
- مدت اجرای پروژه 12 ماه می باشد. 

- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 1/660/350/362 در وجه شهرداری 
بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در استاد مندرج است.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/01می باشد.
 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت17:00 مورخ 

1400/06/10
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1400/06/20

- زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت10:00 مورخ 1400/06/22
- محل تحویل پاکات الف ، اداره حراست شهرداری بم می باشد. 

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه :آدرس بم - بلوار شهید رجایی - سایت اداری 

شهرداری بم امور قراردادها - تلفن:034-44345214 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737- 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

محمد بنی اسدی- سرپرست شهرداری بم

 )نوبت اول(

پس از تعطیلی دو هفته ای سینماها نمایش فیلم ها از امروز 
ایرنا،  به گزارش  از سر گرفته می شود.  یکشنبه 31 مردادماه 
سینماهای سراسر کشور که در حمایت از کادر درمان تعطیلی 
یک هفته ای را در پیش گرفته بود و در ادامه نیز با اعالم تعطیلی 
سراسری به دلیل وضعیت بحرانی همه گیری ویروس کرونا 
مواجه شده بودند، بعد از دو هفته قرار است از امروز فعالیت 
خود را از سر گیرد. در حال حاضر فیلم های دینامیت، مدیترانه، 
سیاه باز و قصه عشق پدرم در سینماهای سراسر کشور در حال 
نمایش هستند. اما در کنار این ۵ فیلم تازه اکران شده همچنان 
فیلم هایی چون هفته ای یکبار آدم باش به کارگردانی شهرام 
ساخته  آخرین  مافی،  مجید  ساخته  تک خال  شاه حسینی، 
مسعود کیمیایی خون شد، الله به کارگردانی اسدهللا نیک نژاد نیز 

در سینماهای کشور در حال اکران است./ ایرنا

| سینما |


